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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:

• Oficiální název státu, složení vlády

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

• 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.

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

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

• Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

• Daňový systém
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:

Kolumbijská republika (República de Colombia)
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Složení vlády:

Prezident - Juan Manuel Santos

Viceprezident – Óscar Naranjo Trujillo

Ministr zemědělství – Aurelio Iragorri Valencia

Ministryně školství – Yaneth Giha Tovar

Ministryně kultury - Mariana Garcés Córdoba

Ministr zdravotnictví a sociální ochrany – Alejandro Gaviria Uribe

Ministryně zahraničních věcí – María Ángela Holguín

Ministr inform. technologií a komunikací – David Luna Sánchez

Ministr vnitra – Gullermo Rivera Floréz

Ministr obrany - Luis Carlos Villegas

Ministr financí – Mauricio Cárdenas Santamaría

Ministryně bydlení – Elsa Noguera de la Espriella

Ministr spravedlnosti a práva – Enrique Gil Botero

Ministr životního prostředí – Luis Gilberto Murillo

Ministr hornictví a energetiky – Germán Arce Zapata

Ministryně práce – Griselda Janeth Restrepo Gallego

Ministryně obchodu, průmyslu a cestovního ruchu – María Claudia Lacouture

Ministr dopravy – Jorge Eduardo Rojas Giraldo

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
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Počet obyvatel: 49.232.605 (DANE, květen 2017)

Průměrný roční přírůstek: 1,02 % (CIA, odhad 2016)

Demografické složení: 0 – 14 let: 24.6 %

15 – 24 let: 17,5 %

25 – 54 let: 41,8 %

55 – 64 let: 8,9 %

nad 65 let: 7,2 % (CIA, odhad 2016)

Národnostní složení: 58 % mestici

20 % běloši

14 % mulati

4 % afrokolumbijské obyvatelstvo

3 % afroindiánské obyvatelstvo

1 % původní indiánské obyvatelstvo

Náboženské složení: 90 % římskokatolické

10 % ostatní

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.
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2012 2013 2014 2015 2016

HDP (mld. USD) 287 336 370 389 272

HDP (růst v %) 4,0 4,9 4,6 3,1 2,0

HDP/ 1 obyv. 10 778 11 332 11 637 11 977 10 552

(USD), PPP

Míra inflace (%) 3,4 3,2 2,2 6,8 5,8

Míra 10,8 10,4 9,6 8,7 9,4

nezaměstnanosti

Zdroj: Banco de la República

Růst hrubého domácího produktu (HDP) Kolumbie v roce 2016 dosáhl 2,0 % (v roce 2015 to bylo 3,1%), což
představuje podle očekávání výrazné zpomalení kolumbijské ekonomiky oproti předcházejícímu období (v celkovém
jihoamerickém kontextu však Kolumbie zůstala jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v celém regionu (v roce 2014
činil růst HDP 6,5 %).
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Oslabení hospodářského růstu je důsledkem především snížení produkce a exportu ropy jako hlavní vývozní komodity
(energetické komodity – ropa, plyn a uhlí – se podílejí na kolumbijských exportech více než 70 %). Motorem růstu se staly
sektory stavebnictví, vnitřní obchod a finanční služby. Důležitým impulzem růstu ekonomiky se stal vládní podpůrný
program na reaktivaci hospodářství, schválený vládou prezidenta J.M. Santose v květnu 2015 a nazvaný „Pipe 2.0“, který
umožnil veřejné investice do národního hospodářství ve výši 16,8 mld. pesos (COP), resp. 6,7 mil. USD a pomohl vytvořit
300 tisíc nových pracovních míst.

Míra nezaměstnanosti na konci roku 2016 činila 9,4 % obyvatel v aktivním věku (v roce 2015 to bylo 8,7 %), což je míra
odpovídající vládním očekáváním.

Index spotřebitelských cen vykázal inflaci na úrovni 5,8 %, což mírný pokles oproti roku 2015. Nejvíce loni vzrostly ceny
potravin a bydlení, naopak nejméně ceny oblečení. S cílem oslabit růst inflace centrální banka loni celkem sedmkrát
změnila svoji základní úrokovou intervenční sazbu (TdI), a to s maximem 7,75% v srpnu 2016 na nynější úroveň 6,25 %
(poslední snížení o 0,25 % procentního bodu proběhlo k 26. květnu 2017).

Pokud jde o očekávaný vývoj hospodářství, prognózy vlády a centrální banky na rok 2017 předpokládají růst HDP na
úrovni 2,5 %, a to především kvůli dalšímu výraznému poklesu příjmů z exportu ropy (vláda očekává výpadek až 4 mld.
USD, který se bude letos snažit úpravou daňové legislativy a efektivnějším výběrem přímých i nepřímých daní).

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

Na fiskální rok 2017 schválil kolumbijský Kongres (Congreso de la República de Colombia), na návrh vlády státní rozpočet
s výdaji ve výši 72,1 mld. USD, což představuje nárůst o 4,5% oproti loňskému roku. Všeobecné výdaje činily 57,2 mld.
USD, obsluha dluhové služby vzrostla na 23 mld. USD (z toho 18,7 mld. USD na obsluhu vnitřního dluhu a 4,3 mld. USD na
splácení zahraničního zadlužení) a investice klesly na 20 mld. USD. Příjmy byly stanoveny na 54,6 mld. USD, z toho daňové
příjmy 28 mld. USD. Hlavními rysy letošního rozpočtu jsou zvýšené výdaje na splácení dluhu a zároveň snížení výdajů na
investice. Mezi sektory, jejichž rozpočtová kapitola byla navýšena nejvíc patří vzdělávání, zdravotnictví a obrana. Naopak
nejméně bylo přidáno sektorům zemědělství a těžebnímu sektoru.

Vývoj rozpočtu, tj. jeho příjmové a výdajové části, za posledních 5 let byl následující:

2012 2013 2014 2015
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2016

Příjmy (mld. 45,0 51,0 52,5 53,5 54,6

USD)

Výdaje (mld. 82,5 94,0 98,4 99,5 99,9

USD)

--všeobecné 45,6 50,4 55,8 56,8

výdaje 57,2

--dluhová služba 18,2 22,3 20,5 21,2 22

--investice 19,1 21,8 22,3 21,5 21

Saldo státního -0,6 +0,6 -3,3 -3,3 -3,4

rozpočtu (mld.

USD)

Zdroj: Ministerstvo financí Kolumbie
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Celkový veřejný dluh Kolumbie na konci roku 2016 dosáhl hranice 46 % HDP země. Výše dluhu na 1 obyvatele dosáhl
2.700 Euro.

Rozpočtový deficit na konci roku dosáhl podle informací ministerstva financí výše 4,0 % HDP (v roce 2015 tento ukazatel
činil 2,1 % HDP).

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

Deficit běžného účtu platební bilance činil v roce 2016 celkově 4,4 % HDP, neboli téměř 13 mld. USD. A to i přesto, že
Kolumbijci žijící v zahraničí svým rodinám do země zaslali 3,8 mld. USD ve formě remitencí (zde nazývané „remesas“).
Není tajemství, že remitence posílá do Kolumbie pravidelně cca 4 mil. kolumbijských krajanů, z toho zhruba 40 % žije v
Evropě, a to především ve Španělsku.

Zahraniční dluh k počátku ledna 2017 lehce převýšil 12 mld. USD, neboli 41 % HDP (loni činil 38,1 % a v roce 2013
dokonce jen 26,8 %). Z toho zhruba 60 procent tvoří závazky veřejného sektoru, které se za poslední rok navýšily o 10 %.
Celkově zahraniční zadlužení Kolumbie se od roku 2013 zvýšilo o 14 %.

Na splácení dluhu země vynaložila loni dle ministerstva financí 23 mld. USD. Devizové rezervy činily ke konci prosince
2016 výše 46,2 mld. USD.

Platební bilance

2012 2013 2014 2015 2016

- běžný účet (% -3,1 -3,2 -3,4 -5,9 -4,4

HDP)
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- -14,4 8,5 12,3 11,8 8,8

kapitálový účet,

mld. USD

- finanční účet, 11,7 11,8 19,5 19,5 12,8

mld USD

Devizové 37 42 47 47 46,2

rezervy, mld.

USD

Veřejný dluh/ 39 41 43 42,6 46,7

HDP (%)

Zahraniční 21 26,8 38 38,1 41

zadluženost (%

HDP)
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Dluhová služba 18,2 22,3 20,5 23,5 23

(v mld. USD)

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Kolumbii existuje přes 140 finančních institucí jako jsou obchodní banky, spořitelny a záložny, finanční korporace a
obchodně finanční společnosti. Dále pak pojišťovny sociálního zabezpečení, směnárny, tzv. sociedades capitalizadoras na
kapitalizaci úspor, pojišťovací a zajišťovací společnosti, investiční fondy, burzy aj.

Základním prvkem kolumbijského finančního sektoru, zahrnujícího banky a pojišťovny, je centrální banka – Banco de la
República (BdR). Dle ústavy je nezávislá na vládě při formulaci měnové a směnečné politiky a dohlíží nad finančním
sektorem. Hlavní její odpovědností je zajistit cenovou stabilitu. Banku řídí bankovní rada, kterou tvoří 7 členů: ministr
financí, 5 stálých členů jmenovaných prezidentem republiky na 4leté období s možností dvojí obnovy (max. 12 let) a
guvernér volený ostatními členy. V současné době je od ledna 2017 guvernérem CB Juan José Echavarría. Centrální bance
je zakázáno poskytovat půjčky soukromému sektoru, s výjimkou likvidity určené do finančního sektoru. Kromě dalších
funkcí, jako je správa devizových rezerv, je banka zákonem pověřena regulovat úrokové míry na vklady s pevným
termínem, nabízet rediskontní linky pro určité bankovní půjčky a vykonávat další úkoly cedulové banky. Centrální banka
kontroluje měnovou zásobu prostřednictvím operací na otevřeném trhu. Mezibankovní operace jsou kontrolovány
mezibankovními sazbami (tasas interbancarias). Kolumbie má volně plovoucí kurz – floating systém.

Drivá většina bankovních institucí v Kolumbii je sdružena v tzv. Asobancaria, která je gremiální organizací finančního
sektoru. Jejími členy jsou národní i zahraniční obchodní banky, veřejné i privátní včetně nejvýznamnějších finančních
korporací a pojišťovacích společností. Honorárním členem je centrální banka – Banco de la República.

Hlavní banky v Kolumbii

Bancamía, Copatria, Banco Agrário de Colombia, Banco Corpbanca, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris,
Bancoldex, Bancolombia, Banco Cooperativo Coopcentral, Finamérica, Banco Pichincha, Titularizadora Colombiana, Banco
Falabella, Bancoomeva, Finagro, BNP Paribas, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco
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Popular, Banco ProCredit, BBVA, Citi, Corficolombiana. J.P. Morgan, Banco WWB, Banco Finadina, Findeter, GMAC, Banco
Santander, Wells Fargo.

Významné pojišťovací společnosti

Allianz-Colseguros, Mapfre, AIG Colombia Seguros de Vida, Suramericana de Seguros, Seguros Bolívar, Seguros la
Previsora, Seguros Colpatria, Seguros Liberty, Seguros Agrícola, Seguros del Estado, Seguros Colmena, Suratep.

1.7 Daňový systém

V Kolumbii existují daně na celonárodní a regionální úrovni. Současný daňový systém (v roce 2016 byla provedena
komplexní daňová reforma prezidentem Santosem, tzv. Ley 1819 de 2016) aplikuje daň z příjmu pro právnické osoby ve
výši 25 % a rozlišuje 3 pásma daně z přidané hodnoty (0 %, 5 % a 16 %), přičemž základní sazbou je nově 19%-ní tarif,
navýšený oproti předchozím 16%. Současně se vybírá daň z příjmu pro spravedlnost (CREE, impuesto sobre la renta para
la equidad) ve výši 9 % (od roku 2016 činí 8 %) s cílem financovat veřejné vysoké školy a zdravotnictví.

Spotřební daň (impuesto al consumo), která se vybírá při prodeji automobilů, telekomunikačních služeb, jídla a pití, činí
od 4 % do 19 %. Finanční operace (GMF, gravamen de movimientos financieros) jsou zdaněny 0,4 % z každé transakce.
Dále existuje průmyslová a obchodní daň, kterou vyžadují departamenty a obce z příjmu firem působících na jejich území.
Na regionální úrovni se vybírá dále daň z nemovitosti (0,3-3,3 %), registrační daň (pro registraci kontraktů od 0,5-1 % z
hodnoty) a kolkovné ve výši 1 %.

Seznam hlavních daní v Kolumbii: (1) daň z příjmu = 25 %, (2) spravedlnostní daň (CREE) = 9 %, (3) DPH = 0 % - 5 % -
19%, (4) spotřební daň = 4 % - 8 % - 19 %, (5) daň z bankovních operací (GMF)= 0,4 %, (6) daň z průmyslové a obchodní
činnosti = 0,2-1,4 %. Od roku 2015 byla navíc nově zavedena daň z bohatství.

Kompletní přehled kolumbijského daňového systému je dostupný na stránkách Daňové a celní správy (DIAN).Zkrácená
verze pro investory.

Od 1.1. 2016 vstoupila v platnost dvoustranná smlouva mezi ČR a Kolumbií o zamezení dvojímu zdanění.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:

• Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

• Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

• Komoditní struktura

• Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

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

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

V roce 2016 dosáhl obrat zahraničního obchodu Kolumbie výše 90,3 mld. USD, z toho export činil 33 mld. USD (pokles o
13,4% způsobený především poklesem vývozu ropy a jejích derivátů)) a dovoz 50,0 mld. USD (pokles o 17%). Zahraniční
obchod Kolumbie po historicky nejvyšším deficitu v loňském roce ve výši 15,9 mld. USD letos dosáhl výše 10,3 mld. USD.
Byť jde o lepší výsledek než loni, pokračuje snížení exportu energetických produktů a surovin, které mají největší váhu v
kolumbijském vývozu (v důsledku poklesu světových ceny ropy a uhlí).

Vývoj zahraničního obchodu Kolumbie za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016
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EXPORT (mld. 60,1 58,8 54,8 35,7 33

USD)

IMPORT (mld. 59,1 59,4 64,1 51,6 43,2

USD)

OBRAT (mld. 119,2 118,2 118,9 87,3 76,2

USD)

Bilance (mld. +1,0 -0,6 -9,3 -15,9 -10,2

USD)

Zdroj: Ministerstvo obchodu Kolumbie

Kolumbie v současné době má volný přístup díky dohodám o volném obchodu na trh celkem 45 zemí, kde žije 1,5 mld
potenciálních spotřebitelů. Podíl zahraničního obchodu na DHP Kolumbie činí 38 %, z toho export se podílí na tvorbě
HDP 18 % a import 20 %.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Z hlediska teritoriální struktury exportů směřovala největší část do USA (32,2 %; propad o 5,6%), Panamy (5,9 %),
Nizozemí (4,2%), Číny (4,1%), Španělska (4 %) a Ekvádoru (3,8%). Kolumbijské importy (49,9 mld. USD) loni rovněž
vykázaly pokles (-14,8 %), zejména z důvodů snížení importu ropných derivátů (-35 %) a spotřebního zboží. Největší část
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dovozů směřovala na kolumbijský trh z USA (26,3 %), a dále z Číny (19,2%), Mexika (7,6%) a dále Francie, Německa,
Brazílie a Japonska. K nárůstu importu přitom došlo pouze u Brazílie (2,5%). Největší část dovozů směřovala na
kolumbijský trh z USA (26,3 %), a dále z Číny (19,2%), Mexika (7,6%) a dále Francie, Německa, Brazílie a Japonska.
K nárůstu importu přitom došlo pouze u Brazílie (2,5%).

Z teritoriálního hlediska byly 3 největšími kolumbijskými obchodními partnery Spojené státy s bilaterální obchodní
výměnou ve výši 32,3 mld. USD, Evropská unie (18,2 mld. USD) a Čína (17,6 mld. USD). Celkově 86 % všech kolumbijských
dovozů se loni realizovalo jen z 10 zemí.

Význam EU jako obchodního partnera Kolumbie neustále roste, a to zvláště v souvislosti se vstupem v platnost
mnohostranné obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Peru (srpen 2013).

Vzájemný obchod EU a Kolumbie dosáhl 18,2 mld. USD, z toho export z EU na kolumbijský trh 8,8 mld. USD a vývoz
Kolumbie na společný trh EU 9,4 mld. USD (na trhu EU bylo loni alokováno 17 % všech exportů Kolumbie, což představuje
druhý nejvýznamnější trh po USA s podílem téměř 26 %)

ČR zaujímá z hlediska exportu ČS EU na kolumbijský trh 14. místo s podílem 0,9 % na celkovém vývozu EU do Kolumbie.
Největším unijním exportérem je Německo (podíl 28 %) následované Francií (14 %), Španělskem (12 %), Itálie (11 %),
Nizozemsko (9 %), Belgie, Velká Británie (6 %), Rakousko, Rumunsko (2 %), Dánsko (1,5 %).

V rámci dovozu z Kolumbie se ČR řadí na 20. místo mezi ČS EU s podílem 0,03 % na celkovém importu. Největšími
importéry z Kolumbie v roce 2014 bylo Španělsko (31 %), dále Nizozemsko (22 %), Velká Británie (12 %), Itálie (10 %),
Německo (9 %), Belgie (6 %), Francie (3 %), Portugalsko (2 %), Dánsko (1,6 %) a Finsko (0,7 %).

2.3 Komoditní struktura

V kolumbijském exportu připadalo 70 % na tzv. energetické produkty a suroviny (ropa a ropné deriváty, plyn, uhlí,
feronikl, zlato, smaragdy), jejichž vývoz kvůli propadu světových cen (a to především ropy a uhlí) loni klesl oproti roku
2013 o téměř 10 %. Export neenergetických surovin mírně vzrost o 0,3 %. Pokud jde o jednotlivé zbožové položky, hlavní
exportní komoditou byla ropa (47 % na celkovém exportu 54,8 mld. USD), dále uhlí (12,4 %), ropné deriváty (5,2 %), káva
(4,5 %), zlato (2,9 %), květiny (2,5 %), banány (1,5 %), feronikl (1,2 %), léky (0,9 %), propylén a cukrovinky (0,8 %), cukr a
insekticidy plus rodenticidy (0,7 %), vinylchlorid (0,6 %), plynový olej a osobní automobily (0,5 %).

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kolumbie

14/62 http://www.businessinfo.cz/kolumbie

http://www.businessinfo.cz/kolumbie


V importu převládaly stroje a zařízení (podíl 31,4 % na souhrnném dovozu ve výši 64,1 mld. USD), dále chemikálie (16 %),
deriváty ropy (12 %), automobily (11 %), metalurgické produkty (6,6 %), textil (2,4 %), plasty (1,8 %), kosmetické výrobky
(1,6 %), kukuřice (1,4 %) a konfekce (1,3 %).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Kolumbii je v provozu celkem 11 volných zón (Zonas Francas Permanentes, ZFP). Současně se existuje možnost, aby
departamenty či obce udělily zvláštní status volné zóny kdekoliv v zemi (Zonas Francas Uniempresariales) s cílem podpořit
podnikatelskou aktivitu a vytvořit nová pracovní místa. V rámci

ZFP (Barranquilla, Bogota, La Caldelaria, Cartagena 2x, Cúcuta, Cali-Del Pacífico, Cali-Palmaseca, Eje Cafetero,
Medellín-Rionegro, Santa Marta) je v platnosti zvláštní ekonomický režim, umožňující daňová, celní, úvěrová a investiční
zvýhodnění.

Uživatelé volných zón pro zboží a služby mohou až na maximální dobu 30 let využívat sníženou sazbu z daně z příjmu (15
%), neplatí DPH 16 % a požívají dalších výhod. Všechny volné zóny jsou spravovány soukromými společnostmi, které mají
oprávnění k povolování činnosti v zónách jak pro národní tak pro zahraniční sektor. Zóny jsou zaměřeny na zboží a služby,
turistické služby a technologické služby. Uživatelé zón využívají výhod plynoucích z mezinárodních dohod ATPDEA, GSP+,
aj. Využití zóny

volného obchodu připadá v úvahu i při dovozu zboží a jeho dalším reexportu. Podle dostupných informací momentálně
žádný český subjekt nevyužívá služeb těchto volných zón.

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

V roce 2016 investovaly zahraniční firmy v Kolumbii celkem 12,5 mld. USD, což bylo výrazně méně než v roce 2014, avšak i
přesto se jedná o nárůst oproti minulému roku. Tento trend je dán především snížení PZI do průzkumu, těžby a
zpracování ropy a uhlí kvůli redukci světových cen těchto surovin na trhu.

Obecně lze říci, že z hlediska alokace směřují v posledních letech přímé zahraniční investice (PZI) především do těžby
ropy, plynu a uhlí (40 % z celkového objemu PZI), dále do zpracovatelského průmyslu (18 %), finančních služeb (16 %),
dopravy a telekomunikací (12 %), maloobchodu, hotelů a restaurací (5 %). Naopak investice kolumbijských firem
v zahraničí roku 2016 dosáhly výše 9,8 mld. USD, což představuje nárůst oproti stejnému období loňského roku o 315%.
Kolumbijské investice směřovaly především do USA (18 %) a Panamy (17 (%).

Hlavními investory v zahraničí byly společnosti Grupo Aval, Grupo Sura, Grupo Éxito, EPM, EEB, Bancolombia, Cementos

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kolumbie

15/62 http://www.businessinfo.cz/kolumbie

http://www.businessinfo.cz/kolumbie


Argos, Nutresa, Avianca, Alpina, Odinsa, Quala, Casa Luker, Davivienda, Punto Blanco, ISA, Promigás, Darnel a Fanalca.

2012 2013 2014 2015 2016

Přímé zahraniční 15,1 16,2 16,1 11,7 12,5

investice (mld.

USD)

Kolumbijské 6,6 7,7 3,9 2,5 9,8

investice

v zahraničí

(mld. USD)

Zdroj: Banco de la República

Nevětšími investory do kolumbijské ekonomiky jsou členské státy EU, dále USA, Kanada, Čína a Korejská republika.

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

Kolumbie má z hlediska rizika investic jednu z nejlepších klasifikací v regionu. Podle agentury Standard & Poors je
v současnosti klasifikace Kolumbie v pozitivním investičním pásmu na úrovni BBB, resp. dle Moody´s Baa2.
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Kolumbie aplikuje standardní mezinárodně uznávané podmínky pro vstup zahraničního kapitálu, přičemž existují tři
základní principy legislativy zahraničních investic: (1) rovnost – stejná práva pro zahraniční i pro kolumbijské investory; (2)
univerzálnost – přístup možný do všech odvětví, s výjimkou sektoru obrany a národní bezpečnosti, zpracování a
manipulace s radioaktivními odpady, které nevznikly v Kolumbii, nemovitosti, s výjimkou staveb vystavěných samotným
investorem a zajištění nemovitostí;

(3) automatičnost – investiční práva jsou automatická a předchozí autorizace je vyžadována u DNP (Departamento
Nacional de Planeación) jen na pojistky a garance z titulu mezinárodních smluv ratifikovaných Kolumbií. Mimoto
zahraniční investor může v Kolumbii vlastnit až 100 % kapitálu společnosti.

Ve snaze přilákat nové PZI Kolumbie aplikuje řadu daňových pobídek, které osvobozují firmy od placení běžné sazby
daně z příjmu (25 %) na určitou dobu. Nicméně firmy se nevyhnou placení daně CREE

(9 %). Od daně z příjmu byly osvobozeny společnosti podnikající ve službách, v cestovním ruchu, v zemědělství, v
rybolovu a obchodu se sídlem na souostroví San Andrés, Providencia a Santa Catalina. Osvobozeny jsou od 1. ledna 2013
do konce roku 2017. Od daní jsou dále osvobozeny:

• Na 30 let – hotelové služby poskytované v nových hotelech postavených do 31. prosince 2017.

• Na 30 let – hotelové služby poskytované v hotelech, které projdou rekonstrukcí či rozšířením do 31.prosince 2017.
Osvobození ve výši nákladů na rekonstrukci.

• Na 20 let - služby v oblasti eko-turistiky od roku 2003.

• Do 1. ledna 2018 – firmy prodávající elektřinu vyrobenou z větrných zdrojů, biomasy nebo zemědělského odpadu.

• Do 31. prosince 2033 – vydavatelství zabývající se vydáváním knih, časopisů, brožur nebo sběratelských sérií v oblasti
vědy a kultury.

• Na 5 let počínaje 1.1.2013 – software vyvinutý v Kolumbii s chráněnými právy k duševnímu vlastnictví za
předpokladu vysokého podílu národního vědeckého a technologického výzkumu a zároveň s certifikací od
Colciencias.

Mezi další pobídky patří např. odpuštění daně od centrální banky za export (33 %) či prémie za investice do zalesňování
(20 %).
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Pro hraniční provincie Caucá, Nariňo, Valle de Caucá a Huila platí zvláštní režim podle zákona č. 218/95, podle něhož mají
10ti leté daňové prázdniny nové podniky v zemědělství, dobytkářství, průmyslu, obchodu, turistice, těžbě (vyjma ropy a
plynu) a exportu.

Není bez zajímavosti, že poslední Doing Business Report označil kolumbijské podnikatelské prostředí jako 3. nejlepší v
Latinské Americe. Na pomoc a podporu zahraničních investorů v Kolumbii existuje vládníagentura ProColombia.

Investiční klima v zemi nejvíce limituje nepříznivá vnitropolitická bezpečnostní situace, obchod s narkotiky a pěstování
drog a vysoká všeobecná kriminalita. S tím souvisí i rizika spojená s investováním do energetiky, těžebního průmyslu a
infrastruktury spojená s možnými sabotážními akcemi guerrilly.

Z pohledu českých investorů se jako omezující jeví také neexistence dohody o ochraně investic. Bohužel, expertní jednání
o její podobě dosud nebyla zahájena.

Další údaje o podmínkách investic lze získat na www.inviertaencolombia.com nebo www.procolombia.co.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:

3.1. Zastoupení EU v zemi

3.2. Obchodní vztahy země s EU

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

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

Evropská unie je v Kolumbii zastoupena prostřednictvím Delegace Evropské unie, jejiž sídlo se nachází na adrese Calle 116
No. 7 – 15, Interior 2 – Piso 12.

Více informací lze nalézt na webové stránce: (http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/index_es.htm )

V hlavním městě Bogotě sídlí rovněž zastupitelské úřady následujících členských zemí EU:

Česká republika, Německo, Polsko, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Švédsko,
Finsko, Dánsko, Rumunsko a Rakousko.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Kolumbie je pro EU jedním z hlavních obchodních partnerů na jihoamerickém kontinentu. I z toho důvodu uzavřela EU
s Kolumbií a Peru v roce 2010 tzv. Mnohostrannou obchodní dohodu (MOD). Tato dohoda, která ve vztahu ke
Kolumbii vstoupila v platnost k 1. srpnu 2013, vytváří zcela nový rámec pro vzájemné obchodní vztahy a stabilní a
předvídatelné prostředí pro obchodní a investiční vztahy mezi EU a Kolumbií, resp. Peru (nahrazuje do té doby platný
Systém všeobecných preferencí SPG+).

Neprodleně po vstupu v platnost MOD s Kolumbií EU zrušila všechna cla na průmyslové výrobky a ryby a výrazně
zvýhodnila kolumbijské exporty zemědělské produkce. Další ambiciózní zvýhodnění se má týkat obchodu službami,
veřejných zakázek a investic. MOD rovněž omezuje technické bariéry obchodu a definuje pravidla pro ochranu duševního
vlastnictví, transparentnost a konkurenční politiku.
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Díky MOD význam EU jako obchodního partnera Kolumbie neustále narůstá. Vzájemný obchod EU a Kolumbie dosáhl loni
(2016) celkové výše 10,9 mld. Euro, z toho export z EU na kolumbijský trh 5,5 mld. Euro a vývoz Kolumbie na společný trh
EU 5,4 mld. Euro (na trhu EU bylo loni alokováno 16,6 % všech exportů Kolumbie, což představuje druhý nejvýznamnější
trh po USA s podílem 32,2 %).

ČR zaujímá z hlediska exportu ČS EU na kolumbijský trh 14. místo s podílem 0,9 % na celkovém vývozu EU do Kolumbie.
Největším unijním exportérem je Německo (podíl 28 %) následované Francií (14 %), Španělskem (12 %), Itálie (11 %),
Nizozemsko (9 %), Belgie, Velká Británie (6 %), Rakousko, Rumunsko (2 %), Dánsko (1,5 %).

V rámci dovozu z Kolumbie se ČR řadí na 20. místo mezi ČS EU s podílem 0,03 % na celkovém importu. Největšími
importéry z Kolumbie v roce 2014 bylo Španělsko (31 %), dále Nizozemsko (22 %), Velká Británie (12 %), Itálie (10 %),
Německo (9 %), Belgie (6 %), Francie (3 %), Portugalsko (2 %), Dánsko (1,6 %) a Finsko (0,7 %).

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU s Kolumbií se pravidelně řídí strategickými dokumenty schválenými EU. Na období 2007 – 2013
byl schválen „Country Strategy Paper“, který vyčlenil celkovou částku 160 milionů Euro na projekty rozvojové spolupráce.
Hlavním cílem těchto projektů bylo dosáhnout mírového urovnání vnitřního konfliktu v Kolumbii v krátkodobém,
střednědobém a dlouhodobém horizontu. Oblastmi, do nichž se finanční zdroje soustředily, byl mír a stabilita, alternativní
rozvoj, právní stát, spravedlnost a lidská práva a zlepšení produktivity a konkurenceschopnosti.

Na období let 2014 – 2017 byl schválen nový programový dokument rozvojové spolupráce počítající s finančními
prostředky ve výši 67 milionů Euro. Celých 80 % z těchto prostředků je určeno na přímou rozpočtovou podporu
soustřeďovanou do oblasti místního ekonomického rozvoje, na udržitelný rozvoj konfliktem nejvíce postižených oblastí,
národních parků a zón zasažených migrací a na posilování místních institucí a samosprávy. 15 % celkového rozpočtu bude
určeno na technickou pomoc malým podnikatelům a odvětvím vytvářejícím zaměstnanost (dokument je možné nalézt na
webové adrese http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/progr_coope_2014_2017_es.pdf ).

Na konci roku 2016 došlo k podpisu zakládající smlouvy zvláštního svěřeneckého fondu „EU Trust Fund“, z něhož by bylo
možné financovat projekty zaměřené především na rozvoj kolumbijského venkova v období po ukončení ozbrojeného
konfliktu v Kolumbii. EU je silným podporovatelem mírotvorného úsilí kolumbijského prezidenta J. M. Santose a vidí
v takovém fondu nástroj pro zapojení se do dění v zemi. Výše finančních prostředků ve fondu dosáhla 95 milionů Euro a
své příspěvky vedle Evropské komise do něj vložilo celkem 19 členských zemí EU.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:

• Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

• 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

• Vzájemná výměna v oblasti služeb

• České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastechekonomické
spolupráce

• Smluvní základna mezi oběma státy

• Zahraniční rozvojová spolupráce
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

Kolumbie je pro ČR přirozeným historickým partnerem. Byť vzájemná obchodní výměna v poslední době roste, stále
neodpovídá potenciálu obou ekonomik. Existuje prostor pro další rozvoj ekonomické a obchodní spolupráce.

Roku 2016 činil obrat dvoustranného obchodu mezi ČR a Kolumbií 56,2 mil. USD, z toho vývoz ČR 28,3 mil. USD a dovoz
27,9 mil USD. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o snížení dynamiky vývozu, a to především u hlavní
komodity – osobních automobilů, kde se vývoz v důsledku změny obchodní strategie importní společnosti Porsche
Colombia propadl na desetinu. Na rok 2017 však Škoda Auto chystá výrazné posílení své přítomnosti v Kolumbii a
prezentaci svého prvního SUV Škoda Kodiaq.
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Pro srovnání, v roce 2015 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kolumbií 87 mil. USD, z toho český export činil
63 mil. USD a dovoz 24 mil. USD. To, že ve srovnání s rokem 2015 došlo k poklesu českého vývozu, je dáno především
ukončením dodávek energetických technologií pro elektrárnu Termotasajero (společnosti Colgener). Naopak se podařilo
diverzifikovat vyvážené zbožové položky a především zvýšit podíl zboží s vysokou přidanou hodnotou. Současně se zvýšil
export i mléka, což bylo jednou z proexportních priorit ve snaze pomoci českým producentům postižených vysokou
nadprodukcí mléčných výrobků v EU a uzavřením trhu pro tuto komoditu v Rusku. Lze očekávat, že tento trend bude ještě
výrazněji pokračovat v roce 2017, neboť na podzim roku 2016 získalo dalších 22 českých mlékárenských společností
certifikaci orgánů ICA a INVIMA.

Obchodní výměna ČR - Kolumbie (mil. USD)

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz ČR 37,9 44,0 70,4 62,6 28,3

Dovoz ČR 37,0 31,2 28,3 24,4 27,9

Obrat 74,9 75,2 98,7 87,1 56,2

Bilance +0,9 +12,8 +42,1 +24,5 +1,6

Zdroj: ČSÚ

Díky vstupu v platnost mnohostranné obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Peru (v srpnu 2013) došlo k výraznému
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zlepšení přístupu zboží a služeb na kolumbijský trh a navýšení poptávky po evropských, resp. českých dovozech.
Vzhledem ke struktuře vývozu ČR znamená výše uvedená dohoda poměrně velké úspory na celních tarifech pro české
vývozce, a to především pro exportéry textilu a oděvů (o 30 %), automobilů a dopravních prostředků (29 %), výrobků
lehkého průmyslu (20 %), potravinářského zboží (17 %) a výrobků těžkého průmyslu (15%). K úplné liberalizaci došlo
dnem vstupu dohody

v platnost v odvětvích zemědělských přístrojů a zařízení, stavebního materiálu, lékařského vybavení, oceli, informačních
technologií, textilu, oblečení, keramiky, strojírenských výrobků a optických přístrojů.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi nejperspektivnější obory pro obchod a investice v rámci dvoustranné spolupráce ČR a Kolumbie do budoucna patří:

1. energetika-tepelné turbíny a turbosoustrojí, dodávky malých a středních vodních elektráren;

1. důlní a těžební průmysl-technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl;

1. infrastruktura-dálnice, silnice, mosty, tunely, MHD, plynofikace;
2. životní prostředí-úpravny pitné vody a čističky průmyslových a odpadních vod, třídírny a spalovny odpadů;

1. vojenský speciál
2. strojírenství-zařízení pro potravinářský zpracovatelský průmysl, ložiska, ruční a průmyslové nářadí;

1. chemický průmysl (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy;

1. zdravotnictví-lékařský nábytek, medicínská technika, léčiva;

1. potraviny a nápoje-mléko a mléčné výrobky, pivo;

1. kosmetické výrobky-přípravky na líčení.

Vývoz ČR do Kolumbie:
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Pokud jde o zbožovou strukturu vývozu ČR do Kolumbie, v loňském roce převládaly v českém exportu osobní automobily
(HS 87, celkově 34 % CZ exportu na kolumbijský trh), dále elektronika (HS 85

– telefony a přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu), elektrické motory, generátory akomponenty
generátorů(HS 84), potraviny(HS 04 - sušené mléko a syrovátka), výrobky ze železa a oceli (HS 73), plasty a výrobky z plastů
(HS 39), optické přístroje, lékařské a chirurgické nástroje (HS 90), kosmetické přípravky (HS 33), sklo a výrobky ze skla (HS
70) a chemikálie(HS 28).

Vývoz Kolumbie do ČR:

V kolumbijském vývozu do ČR v uplynulém období jednoznačně dominovaly zemědělské položky. Více než polovinu
exportu představovaly banány (HS 08), dále květiny, a to především růže a karafiáty (HS 06), dále káva a kávové extrakty
(HS 09), různé potravinové přípravky (HS 21), cukr a cukrovinky (HS 17).

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude mít
nákladní doprava, cestovní ruch a obchodní služby. Vzhledem k uzavření mírových dohod a rostoucímu zájmu o Kolumbii
jakožto turistickou destinaci lze očekávat nárůst podílu zejména v oblasti turistického ruchu.

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

Mezi nejvýznamnější kolumbijské firmy působící ve vzájemném obchodu patří dovozce a prodejce osobních vozů Škoda,
firma Porsche Colombia SAS (od července 2015), která také zajišťuje servis na dodávané vozy, dodávky náhradních dílů a
má vybudovanou síť dealerů po celé Kolumbii.

Tradiční partneři spolupracující s českými exportéry po řadu let jsou převážně firmy, které působí na provizní bázi. Působí
především v oborech spotřebního zboží, textilních a galanterních výrobků, strojních zařízení, dovozu piva, skla, bižuterie
nebo dětských hraček.

Z oboru spotřebního a průmyslového zboží patří k tradičním následující firmy:
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• PORSCHE COLOMBIA (distributor vozů Škoda)
• FITNESS MARKET (sportovní oblečení a sportovní vybavení)
• LAGER OIL (technologie pro mlékárenský průmysl)
• BARBACUANA DE MINAS (zařízení pro těžbu vzácných kovů)
• CENCOSUD (potraviny a piva)
• PREMIUM BEERS (piva)
• TECHNOLOGY 4 DEFENSE (zařízení pro bezpečnostní a obranný průmysl)

• COPIDROGAS (léky, léčivé přípravky, potravinové doplňky)

• NCG IMPLANTES ORTOPEDICOS (chirurgické nástroje)

NOVO INGENIEROS (vodohospodářství)

• BAIRD INGENIERÍA ESPECIALIZADA (čistírny odpadních vod)

• DOOSAN POWER

• IMPOFER (železářské výrobky, zvedací zařízení)

• IMREMO (železářské výrobky)

• SYZ COLOMBIA (ventily, měřicí přístroje, železářské výrobky)

• TRASAF COLOMBIA (obranný a bezpečnostní průmysl)

• INDUSTRIA TAYLOR (zařízení pro potravinářský průmysl)

• PT Engineering Suplies S.A.S. (technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl)
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Na kolumbijském trhu působí nebo zde mají rozjednané kontrakty následující české firmy:

• Škoda Auto a.s.

• Česká zbrojovka a.s.

• MEDIN, a.s.

• Wolf Invest LTD, organizační složka

• KOVOBEL, výrobní družstvo
• SunLuc s.r.o.
• Czech Royal Beer, s.r.o.
• Budějovický Budvar, n.p.
• STROS Sedlčanské strojírny, a.s.

• BRANO, a.s.

• ŠKODA PRAHA a.s.

• ASIO, spol. s r.o.
• LIMESA meters s.r.o.
• INTECHA s.r.o.

Investice ČR v Kolumbii: Podle dostupných údajů žádný z českých subjektů zahraničního obchodu v současné době v
Kolumbii investice nerealizuje.
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4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

1. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou
republikou, Bogota, 13.07.1971

1. Dohoda o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky, Bogota,
23.04.1979

1. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické,
služební a úřední pasy sjednaná výměnou nót, Praha/Bogota, 03.05.1995

2. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná
výměnou nót, Bogota, 24.02.1997

1. Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem
zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje
venkova, Bogota, 08.02.2002

1. Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí
Kolumbijské republiky pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu, Praha, 29.11.2004

1. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o
spolupráci v oblasti obranného materiálu, Bogota, 03.07.2006

1. Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky
a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008

1. Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České
republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008

2. Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu, Bogota, 22. 3. 2012 (v platnost vstoupila vkvětnu 2015, ale uplatňování jednotlivých ustanovení
Smlouvy začalo až k 1. 1. 2016)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V současné době Kolumbie nefiguruje mezi prioritními zeměmi pro poskytování rozvojové pomoci. Proto z hlediska
poskytování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP).
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V roce 2016 Velvyslanectví ČR v Kolumbii realizovalo malý lokální projekt v kolumbijském departamentu La Guajira, který
byl financován z prostředků oficiální rozvojové pomoci ČR. Cílem projektu byla pomoc suchem postiženým územím
indiánského kmene Wayuu, který se dlouhodobě potýká s velmi špatnou humanitární situací z důvodu velmi omezeného
přístupu k pitné vodě. Mimoto se v říjnu 2016 uskutečnilo pokračování transformačního projektu sdílení zkušeností ČR
s pozemkovými restitucemi, který úspěšně proběhl již v roce 2015 v Bogotě ve spolupráci se Státním pozemkovým
úřadem ČR.

ČR poskytuje každoročně Kolumbii v rámci rozvojové spolupráce vládní stipendia ke studiu na českých vysokých školách.
Pro školní rok 2016/2017 se jednalo o 1 stipendium pro magisterské studium v českém jazyce a 2 stipendia pro
doktoranské nebo navazující magisterské stadium v anglickém jazyce.

Oficiální rozvojová pomoc České republiky vyčlenila na rok 2012 částku 283 200 CZK na malý lokální projekt zalesňování v
Národním parku Chichamocha v departamentu Santander. Cílem projektu bylo zalesnění a ekologická rekultivace
Chicamochského kaňonu a zlepšení životních podmínek obyvatel v něm žijících. Realizace proběhla ve spolupráci s
Honorárním konzulátem ČR v Bucaramanze, regionální vládou a správou parku. Zmínit můžeme zmínit např. projekt na
dodávku technologie pro kardiovaskulární střediska pro nejvýznamnější nemocnice ve velkých městech v Kolumbii, které
m.j. ošetřují oběti interního ozbrojeného konfliktu v Kolumbii. Projekt se uskutečnil v Bogotě a Cartageně de Indias v roce
2008. V letech 2005 - 2008 se také uskutečnil rozvojový projekt na zalesňování v Kolumbii, který organizovalo
Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Kolumbii.

Na rok 2017 bylo schváleno celkem 6 projektů ekonomické diplomacie, z nichž se jako první uskutečnil společný PROPED
s MMR a ZK CzechTourism Mexiko na podporu cestovního ruchu, dále v červnu proběhne v Bogotě společný projekt
ekonomické diplomacie s MO (seminář českých firem ze zbrojního průmyslu), který bude předvojem účasti ČR na
veletrzích F-AIR 2017 (červenec) a Expodefensa 2017 (v rámci PROPED a programu podpory Novumm). Rovněž se
připravuje mise českých lesnických firem do Kolumbie (říjen) a incomingová mise zástupců kolumbijského mlékařského
sektoru do ČR (září).
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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

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 srpnu 2013 vstoupila v platnost Mnohostranná obchodní dohody mezi EU a Kolumbií. Pro české firmy znamená dohoda
poměrně velké úspory na celních tarifech. Na základě provedené analýzy lze očekávat zvýšení poptávky po evropských
dovozech. Největší nárůst vývozu by měl zaznamenat sektor textilu a oděvů, vývoz automobilů a dopravních prostředků,
výrobků lehkého a těžkého průmyslu a potravinářských výrobků. Dnem vstupu dohody v platnost bylo odstraněno
dovozní clo u 65% položek celního sazebníku a do roku 2018 bude clo odstraněno u dalších 18 % položek na kolumbijské
straně. Nejdelší přechodné období 10 let se vztahuje na výrobky, u nichž je potřeba adaptace domácího trhu, jako např.
kuchyňské nádobí ze dřeva, toaletní papír, sešity, plastové kojenecké lahve, kožené rukavice či zápalky. U zemědělských
výrobků jsou sjednána liberalizační období o něco delší. Jistou mírnou výhodu má EU v porovnání s USA u vývozu
osobních automobilů, protože si sjednala sedmileté liberalizační období, zatímco USA desetileté.

K hlavním českým exportním komoditám tradičně patří osobní auta, kosmetické přípravky, hračky a modely, trubky z
plastů, kovové konstrukce ke skladování a přepravě, elektrické a elektronické přístroje, sušené mléčné výrobky, stavební
stroje, ocelové a železné profily a trubky, traktory a příslušenství, kusové strojírenské zboží a náhradní díly na dříve
dodané stroje a zařízení, motory a díly letadel, díly pro turbiny a generátory el. proudu, náhradní díly a nářadí pro
obráběcí a tvářecí stroje, chirurgické nástroje, díly na koželužské a textilní stroje, obuvnické stroje, speciál, železářské
zboží, ložiska, skleněné zboží, bižuterie a vybrané chemikálie.

Existuje možnost rozšíření českého vývozu strojů, zařízení a polotovarů pro potravinářský a zpracovatelský průmysl -
zejména balicích strojů, speciálních pneumatik pro stavební a silniční stroje, ložisek, ručního a průmyslového nářadí,
papíru a chemikálií (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy aj.), zdravotnické techniky, dále zemědělských a
potravinářských produktů (mléčné výrobky, oplatky, sýry), nápojového a broušeného skla, porcelánového nádobí a
křišťálových lustrů. Příležitosti jsou také v oblasti PC software (software na zakázku), tvorbě internetových obchodů, ICT
síťových řešení, počítačových her a mobilních aplikací.

Potenciální prostor na trhu se nalézá v oboru energetiky v dodávkách malých a středních vodních elektráren pro regiony
Kolumbie, kde je přebytek vodních zdrojů dosud nevyužívaných, např. v tzv. nepropojeném systému, zejména v regionech
Chocó, Valle de Cauca, Cauca, Nariño a Putumayo.
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Další potenciál se nachází v investičních oborech ve formě subdodávek pro povrchové a hlubinné doly, tepelné a vodní
elektrárny, budování přenosových soustav, projekty železniční a příměstské dopravy, silniční infrastruktury (dálnice, silnice,
mosty, tunely), výstavbě a modernizaci přístavů a letišť, modernizace MHD, plynofikace, dodávky pro petrolejářský a
petrochemický průmysl, projekty hospodaření s vodou, úpravny pitné vody, čistírny průmyslových a odpadních vod,
třídíren a spaloven odpadů, zařízení na likvidaci starých pneumatik, výstavba ekologických staveb a další.

Možný prostor pro rozšíření vývozu existuje také v artiklu vojenského speciálu, zejména lehkých ručních zbraní, munice,
výbušnin, chemikálií a surovin na výrobu speciálního materiálu a výzbroje a výstroje pro armádu a bezpečnostní složky,
zabezpečovacího a signálního zařízení letišť, letadel, nákladních vozů Tatra, traktorů Zetor apod.

Z dalších perspektivních oblastí se nabízí možnost českých investic v Kolumbii formou společného podniku v oblasti
výstavby tepelných eletráren, těžby a komercializace uhlí, včetně provozu na zpracování uhlí na koks.

V oblasti rozvojových projektů se nabízí možnosti v lesnictví a dřevařském průmyslu.

Automobilový průmysl

Roční výroba automobilů v Kolumbii se v posledních 5 letech pohybuje v rozmezí 94-154 tis. vozů, z nich zhruba 13-25 tis.
je vyvezeno většinou do sousedních zemí. Import osobních automobilů představuje 170-212 tis. vozů. V roce 2016
Kolumbie importovala vozy v hodnotě 3,8 mld. USD, což oproti předchozímu roku přestavuje nárůst o 8,4%. Hlavními
dodavateli jsou Korejská republika, Japonsko, USA, Mexiko, Indie, Čína a Ekvádor. Importy z ČR však zdaleka nedosahují
možností, které trh nabízí, a to jak u osobních vozů (průměrná cena nově nakupovaného vozu loni činila 17 tis. USD,
přičemž průměrné stáří autoparku v Kolumbii je 15 let), tak i nákladních automobilů (především v důlním průmyslu či pro
účely armády). Rovněž pro vývozce autosoučástek a komponentů pro automobilový průmysl představuje Kolumbie trh s
velkou absorpční schopností. Týká se to zejména dodavatelů motorů, karburátorů, vstřikovacích čerpadel, baterií,
pneumatik, tlumičů, světel, sedadel, brzd a brzdových dílů, vzduchových a olejových filtrů, autoskel, těsnění či klimatizace
do aut).
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Cestovní ruch

V souvislosti s uzavřením mírových dohod s výrazně lepší bezpečnostní situací v zemi patří cestovní ruch k nejrychleji
rostoucím sektorům, což představuje významnou příležitost pro české investory, například při budování zaostávající
turistické infrastruktury. V roce 2016 byl cestovní ruch druhým největším kolumbijským zdrojem valut (po petrolejářském
sektoru), s příjmy ve výši téměř 5,0 mld. USD. Vzhledem k rostoucímu počtu leteckých linek je rovněž pro rok 2017
očekáván nárůst počtu přijíždějících turistů ve výši 5,4 %. S rostoucí kupní silou kolumbijských občanů a zrušením vízové
povinnosti v roce 2015 rovněž roste jejich zájem o zahraniční turistiku, přičemž Česká republika pro ně představuje
atraktivní destinaci. Tento zájem však silně závisí na pohybech dolarového kurzu.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Rozvoj důlního průmyslu (především těžba a zpracování ropy, zemního plynu, uhlí a nerostů) je jednou z hlavních priorit
kolumbijské vlády (podílí se na HDP cca 8 %). Velikost domácího trhu činí 1,6 mld. USD, přičemž domácí výroba dokáže
pokrýt jen celých 20 % potřeb ekonomiky. Loňský dovoz strojů a zařízení pro důlní průmysl dosáhl 1,4 mld. USD. V
Kolumbii se nachází 40 % ověřených zásob uhlí v Latinské Americe (10. největší na světě). Současná roční těžba činí cca
100 mil. tun. Rychle se rozvíjí rovněž těžba nerostů (zejména zlata, stříbra), jež každoročně roste 11% tempem. V případě
strojů a zařízení pro těžbu a pracování ropy a zemního plynu se jedná o trh převyšující ročně nákupy za 2,7 mld. USD,
přičemž 90 % svých potřeb domácí firmy pokrývají dovozem. Pro české firmy se v tomto segmentu trhu s uhlím nabízejí
možnosti na dodávky zařízení na vrtání, těžbu, drcení, nakládání a odvoz uhlí, dále zařízení pro výtahové šachty
(kompresory, čerpadla, potrubí), zabezpečovací zařízení a rovněž geologické služby (průzkum a software),
environmentální poradenství a konzultace v oblasti sanace krajiny.

Elektrotechnika

Vedle elektroniky, existuje velký potenciál pro ICT. Velikost tohoto trhu v Kolumbii se odhaduje na 20 mld. USD. Průměrný
roční růst činí 9,9 %. Pro české výrobce se kromě tradičních informačních a komunikačních zařízení (TV, PC, telefony atd.)
jeví největší příležitosti v zejména oblasti PC software (včetně bezpečnostního software) a ICT síťových řešení, dále PC her
a mobilních aplikací.

Energetický průmysl
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Velikost domácího trhu představuje 1,5 mld. USD, z toho lokální výroba činí jen 290 mil. USD, z toho 75 % směřuje na
export. Instalovaná kapacita v Kolumbii převyšuje 14 524 MW (z toho 65 % připadá na vodní elektrárny, zbytek jsou
tepelné, plynové a kogenerační). V rámci vládního plánu má být během 5 let postaveny nové kapacity o výkonu 4 000
MW. Dovoz energetických strojů a zařízení činí 1,3 mld. USD, což představuje velkou příležitost pro české výrobce
především turbín (parních, vodních, plynových), generátorů, transformátorů a elektrických rozvaděčů (včetně malých
vodních elektráren). Pomalu se prosazují na trhu rovněž dodávky turbín pro malé vodní elektrárny (Cink Hydro-Energy).

Environmentální technologie

Kolumbie silně podporuje obnovitelné zdroje energie, které vzhledem k tamějším klimatickým podmínkám představují
významný potenciál (například v departamentu Guajira se na rok 2017 připravuje na 8 projektů v oblasti solární a větrné
energie). Navíc zejména v odlehlých oblastech, které nejsou napojeny na elektrickou síť, jsou obnovitelné zdroje energie
takřka jediným řešením. Významnou příležitosti skýtá také vodohospodářství, velká poptávka je po čističkách odpadních
vod, technologiích ekologické likvidace odpadů, či likvidaci následků ilegální těžby zlata (odhady hovoří o znečistěných
100 000 ha). Velký potenciál dále představuje sektor lesního hospodářství, zejména v oblasti zalesňování (vládní fond
„Colombia Sostenible“ počítá do roku 2020 vydat na 210 mil. USD na zalesňovací programy), kdy odlesněná plocha je
odhadována na 130 000 ha.

Chemický průmysl

Kolumbie je velkým dovozcem chemikálií (organických i anorganických), které se ve velkém objemu využívají v
nejrůznějších odvětvích průmyslu a zemědělství.

Obranný průmysl

Kolumbie ročně vydává na nákupy pro ozbrojené složky (pozemní vojsko, námořnictvo, letectvo a Národní policii) 3,7 %
HDP. Celkové náklady na obranu loni (2016) převýšily 12 % všech veřejných výdajů. Lze předpokládat, že tento trend bude
pokračovat i přes uzavření mírových dohod s levicovou guerillou FARC, a to i vzhledem k tomu, že kolumbijské vzdušné
síly rovněž připravují výměnu svých cvičných a bojových letounů. ČR je v Kolumbii známá mj. vývozem pistolí CZ a střeliva
vč. nábojových komponentů Sellier+Bellot. Velký potenciál však nabízí rovněž dodávky nákladních vozů 8x8, radarů a
moderních komunikačních prostředků, logistických softwarových řešení, dále detektorů min a výstroje (oblečení, obuv,
helmy) včetně ochranných vest, avšak za předpokladu, že české firmy si na místním trhu zajistí fyzické zástupce, vytvoří
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sklady náhradních dílů a zajistí odpovídající postprodejní servis (v případě nákladních aut rovněž nezbytné homologace).

Stavební průmysl

Kolumbijská vláda si vytyčila za jeden z hlavních cílů pro udržení hospodářského růstu rozvoj dopravní infrastruktury, a to
především dálnic a rychlostních silnic, dále železnice, lodní dopravy a modernizaci stávající dopravní logistické
infrastruktury (přístavů a letišť). Stavební sektor patří k nejrychleji rostoucím sektorům (odhady na rok 2017 hovoří o
udržení 12% růstu z roku 20016). Podle rámcového plánu rozvoje infrastruktury Kolumbie na léta 2015-2035 vláda plánuje
investovat ve spolupráci s privátním sektorem během 20 let více než 112 mld. USD (především formou BOT s koncesí na
20-30 let). Plán mj. zahrnuje výstavbu nových moderních dálničních a silničních tahů 4. generace v celkové délce 7 tis. km,
dále rozvoj intermodální dopravy (101 projektů včetně splavnění 8 velkých řek v délce 3 tis. km), oživení a výstavba
nových železničních tratí v délce 1600 km (jedná se o linky Bogota-Belencito – 318 km, koridor La Dorada-Chiriguaná –
554 km, prodloužení stávající tratě Ferrocarril del Pacífico). Kvůli nedostatečné a nekvalitní dopravní infrastruktuře (jen 1
200 km dálnic) má dnes Kolumbie jedny z nejvyšších vnitrostátních přepravních nákladů (u kontejnerů v průměru 1808
USD, zatímco v Peru činí tento ukazatel jen 280 USD).

Vláda v roce 2017 rovněž představila nový plán „Colombia repunta“, jehož cílem jsou v rámci obnovy země po ukončení
vnitřního ozbrojeného konfliktu zejména další investice do infrastruktury, a to ve výši 1,3 % HDP. Potenciálními
příležitostmi pro české subjekty jsou inženýrské a stavební služby, stavení materiály a konstrukce ze železa a oceli, dálniční
svodidla, průmyslová skla, kontrolní a řídicí systémy pro silniční a železniční dopravu, radary pro letiště.

Zábava a volný čas

V rámci zbožové položky hraček, her a sportovních potřeb je největší potenciál u dětských stavebnic a modelů na hraní.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Dovoz zdravotnické techniky loni činil 1,4 mld. USD, což pokrylo necelých 80 % potřeb domácího trhu. V roce 2017 se
předpokládá navýšení importu o zhruba 10 %. Kolumbijský trh s lékařskými přístroji a nástroji je 4. největší v Amerikách a
patří mezi TOP 20 na světě. Současně je jedním z nejrychleji rostoucích trhů na světě v tomto segmentu. Během příštích 5
let se má zvětšit na 2,1 mld. USD, což je dáno jednak velkou podporou vlády v jeho rozvoji, tak i tím, že díky reformě
zdravotního systému a tzv. Zákonu 100 má dnes 80 % obyvatel zdravotní pojištění a může v mnohem větší šíři využívat
služeb zdravotních zařízení. Z hlediska akutních potřeb domácího trhu existují pro české dodavatele příležitosti v rámci
celé zbožové skupiny 9018-9027-zájem je především o diagnostické přístroje, ortopedické nástroje a protézy, vybavení
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pro ultrazvuk, mamografii a kardiovaskulární (stenty) vyšetření, dále dermatologické a laserové přístroje pro estetiku a
plastickou chirurgii, kardiologické, neurologické a onkologické přístroje, sterilizátory a laboratorní inkubátory, laboratorní
přístroje a spotřební zdravotnický materiál.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Trh s potravinami a nápoji se v Kolumbii velmi dynamicky rozvíjí, především díky rostoucí kupní síle obyvatel a zvětšující
se maloobchodní sítí ve velkých městech (Bogotě, Medellínu, Cali, Barranquille, Bucamanze, Cartageně). Podle
statistických údajů spotřeba potravin a nápojů roste každoročně v posledních 5 letech v průměru o 9,5 %. Velký potenciál
pro české firmy je nadále v oblasti syrovátky (jsme tradiční vývozce, byť nás limitují množstevní kvóty), sušeného mléka,
dále piv, minerálních vod (a to především s přidanou hodnotou nejrůznějších chutí, minerálů či vitamínů), cukrovinek a
tzv. "health & well-being" snacků (vloček a müsli).

Agroprůmysl patří k tahounům růstu kolumbijské ekonomiky (v roce 2016 růst o 4,8%). Lze očekávat, že tento trend bude
pokračovat i v dalších letech. Rozvoj venkova patří k prioritám kolumbijské vlády, která v rámci programu na revitalizaci
kolumbijského zemědělství po ukončení vnitřního ozbrojeného konfliktu „Colombia siembra“ počitá do roku 2018 s
investicemi ve výši 1,6 mld. USD do rozvoje zemědělství. Plán rovněž počítá do roku 2018 s poskytnutím úvěrů
kolumbijským zemědělcům až ve výši 24 mld. USD. Velikost domácího agroprůmyslového trhu se odhaduje na 180 mil.
USD. Lokální výroba je malá (necelých 40 mil. USD) a navíc je přednostně zaměřena na vývoz do sousedních zemí (Peru,
Ekvádor, Venezuela, Panama - 29 mil. USD). Největší zájem na lokálním trhu je o dovážené stroje a zařízení pro zpracování
a balení potravin a nápojů, jejichž import loni (2016) dosáhl 163 mil. USD. Konkrétně pro české dodavatele se nabízí
možnost dodávek zemědělských strojů, strojů a zařízení pro pekárny, na výrobu cukrovinek a čokolády, pro výrobu cukru,
dále pro pivovary, na zpracování masa a drůbeže, ovoce a zeleniny.

Pro potřeby českých subjektů uvádíme, že kolumbijská instituce ProColombia poskytuje zdarma servis potenciálním
investorům v Kolumbii, sděluje podmínky a požadavky při vstupu investic, zná právní rámec podnikání a uděluje právní
rady. Pro případy složitějších kauz vede seznam advokátních kanceláří, které při zahájení podnikatelské investiční akce
poskytují zdarma i složitější právní služby. Informace a veškeré kontakty jsou k dispozici na stránkách Invierta en
Colombia.

Aktuální informace z hospodářství a obchodu potom lze nalézt na webovém odkazu www.portafolio.com.co.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kolumbii
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Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí naportálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO 2017

16.- 21. 5. 2017

Veletrh strojírensko-stavebního průmyslu a designu

F-AIR COLOMBIA 2017

13.- 16. 7. 2017

Veletrh leteckého průmyslu

AGROEXPO 2017

13.- 23. 7. 2017

Veletrh zemědělského a potravinářského průmyslu
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FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD

16.- 18. 8. 2017

Veletrh bezpečnostního průmyslu

EXPO OIL&GAS COLOMBIA 2017

22.- 24. 11. 2017

Veletrh bezpečnostního průmyslu

EXPODEFENSA 2017

4.- 6. 12. 2017

Veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:

• Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňujícíprodej

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

• Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

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

• Problematika ochrany duševního vlastnictví

• Trh veřejných zakázek

• Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platebnípodmínky, platební
morálka

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

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

• Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

• Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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
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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

V Kolumbii se zejména v posledních letech rozšířila síť zástupců českých výrobců a exportérů, ale její rozvoj vyžaduje
podporu českých subjektů. Zástupci pracují na provizní bázi, v menším objemu na vlastní účet s celostátní působností
nebo pro některé regiony.

K přetrvávajícím slabinám českých exportérů patří nedostatečný předprodejní obchodní servis, absence reklamy, neúčast
na výstavách, veletrzích a specializovaných akcích, slabá prodejní a zastupitelská síť, nedostatek katalogů, obtížný
garanční, montážní a opravárenský servis a složité dodávky náhradních dílů. Zlepšila se situace v možnostech poskytování
výhodných úvěrů dovozcům, zejména u investičních celků. V řadě případů je však stále citelný malý zájem českých
výrobců o tento vzdálený, i když solventní latinskoamerický trh.

Ke stálým výhodám vzájemných hospodářských styků lze zařadit relativní dostatek devizových prostředků v zemi a
solventnost partnerů, příznivou zbožovou strukturu poptávky, kompatibilní s potenciální exportní nabídkou ČR. Další
výhodou je pokračující liberalizace místního trhu stejně jako dobré ekonomické výsledky a setrvalý hospodářský růst.

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

V seznamu volných dovozů je zahrnuto 99 % položek celního sazebníku. Předběžná importní licence je vyžadována jen na
omezený okruh komodit, a to na dovoz některých obilovin, surovin pro farmaceutický průmysl, léčiv a léků, některých
biologických a chemických produktů, zbraní, výbušnin, munice, letadel a výrobků vojenského průmyslu. Dovozce
veřejných dopravních prostředků musí být zaregistrován v tzv. Národním seznamu a musí provést homologaci před
dovozem. Na dovoz živých zvířat a výrobků živočišného a rostlinného původu se vyžaduje sanitární certifikát.
Administrativní formality zahrnují registraci ke statistickým účelům a rovněž povinnost importéra 5 let archivace obchodní
dokumentace k dovozním případům. Ve výjimečných případech na základě žádostí grémií výrobců v oboru může vláda
aplikovat tzv. cláusulas de salvaguardia (ochranné doložky), spočívající v dočasném použití vyšších

cel na výrobky určité provenience k zabránění nekalé cenové konkurence a dumpingu. Tato doložka je aplikována i na
dovozy přes třetí země.

Před realizací dovozu dovozce předloží Ministerstvu obchodu, průmyslu a turismu (MOPaT) fotokopii svého osobního
průkazu a číslo daňové identifikace, předloží v bance žádost o dovozní licenci (Registro deImportación), kterou v některých
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případech doloží tzv. visto bueno (viz níže) a žádost o licenci předloží ke schválení MOPaT. Dále je nutno zaregistrovat
číslo plátce daně RUT (Registro Único Tributario). Dovozní licence je udělována operativně a má statisticko-evidenční účel.
Po udělení dovozní licence předloží dovozce žádost o nákup deviz, Declaración de Cambio své bance, požádá o otevření
L/C nebo provede poukaz bankovním převodem. V případě platební podmínky delší než 6 měsíců od B/L banka vyžaduje
depozitum a operace se zaregistruje v centrální bance Banco de la República. Po dovozu

v přístavu určení vyplní Declaración de Valor en Aduanas u dovozů vyšších než USD 5 000,- a na základě předložené
dovozní licence a deklarace o směně zaplatí clo. Celnice si může vyžádat fyzickou inspekci zásilky. V takovém případě si
vyžádá předložení dovozní licence, obchodní faktury, dopravního dokumentu, potvrzení o původu zboží, sanitární nebo
jiné povolení, balicí list, plnou moc pro celního agenta a deklaraci o celní hodnotě zásilky. Po inspekci může příjemce
zboží vyzvednout.

Visto bueno se vyžaduje v těchto případech:

• letadla s btto váhou přes 363 000 kg, letadla vojenské verze, letadla vyrobená před r. 1960

• divoká fauna a flora

• suroviny pro farmaceutický průmysl, potravinářské výrobky, alkoholické nápoje

• kyselina sírová, chlorovodík, čpavek, hypermangan draslíku, aceton, chloroform a uhličitan sodný

• zbraně, munice a jejich součásti, střelný prach, výbušniny, chemikálie pro výrobu výbušnin apod., chlorečnan
draselný, ledek, červený nebo amorfní fosfor, čpavkový nitrát, obrněná vozidla aj.

• pšenice a ječmen

Dovoz některých produktů vyžaduje registraci dovozce u dalších státních institucí, např.:

• vozidla pro osobní veřejnou přepravu, pro přepravu nákladní - po zákonné homologaci (Ministerio deTransporte)

• sanitární registrace na léky, potraviny, kosmetiku, zařízení na dávkování léků, chirurgické potřeby, biologické
produkty, kontrastní látky pro radiologii, substance, deodoranty, plagicidy, insekticidy
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(Ministerio de Salud y de la Protección Social)

• zoosanitární živá zvířata a jejich produkty, sušené mléko a mléčné náhražky, biologický materiál na diagnostikaci
nemocí domácích zvířat – tzv. spotřební koncept, prostředky na hubení škůdců, suroviny na výrobu prostředků k
hubení škůdců v zemědělství (Instituto Colombiano Agropecuario„ICA“)

Nejvyšší daňovou a celní institucí v zemi je Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), která schvaluje
nacionalizace zboží dováženého do země. Navzdory eliminaci obchodních bariér a snížení dovozních celních sazeb stále
existuje pašování zboží a dumping. Proto byla přijata některá opatření k potlačení těchto praktik, které zahrnují zvýšení
trestních postihů za pašování, zpřísnění kontroly celních a daňových plateb a zvýšení kontroly dováženého zboží
prostřednictvím tzv. certifikačních společností (Sociedades Certificadoras), jejichž úkolem je ověřovat dovozní ceny podle
cen zahraničních trhů a tím se vyhnout podfakturacím. Celní agenda ve vývozu i dovozu musí být realizována výhradně
prostřednictvím tzv. SIA (Sociedades Intermediarias Aduaneras), které mají od DIAN oprávnění k celnímu odbavování

a registraci daní všech kolumbijských dovozců a vývozců. V zemědělském sektoru, kde docházelo k dumpingu v cenách
rýže, mléka, pšenice aj., vláda vytvořila systém pásem dovozních cen a dovoz pod stanoveným pásmem není povolen.

Se vstupem v platnost Dohody o volném obchodu (srpen 2013) mezi Kolumbií a zeměmi EU bylo odbouráno okamžitě
65% veškerých dovozních cel na vybrané zboží a u ostatních položek se postupně dovozní clo snižuje, až bude úplně
odbouráno. Jedná se o přechodné období do roku 2023. Převážná většina zboží je zahrnuta v seznamu volného dovozu
bez jakýchkoliv omezení.

Při dovozu se postupuje následovně:

• zaregistrovat dovážený produkt na celním úřadě DIAN, který stanoví sazbu cla a DPH

• vyžádat souhlas – visto bueno – a zapsat produkt u příslušných kontrolních institucí (ICA, INVIMA)

• zapsat firmu u daňového evidenčního úřadu RUT „Registro Único Tributario“ a vyžádat číslo daňového plátce NIT
(Número de Identificación Tributaria)

• na Ministerstvu obchodu, průmyslu a turismu vyplnit podací formulář „Ficha de radicación“ a registrační formulář
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dovozu „Registro de Importación“

• absolvovat bankovní jednání, vyplnit „Declaración de Cambio“ u autorizované banky

• vyplnit formulář „Autorización para Preinspección“

• předložit „Declaración de Importación“

• vyplnit „Declaración Andina de Valor de Aduana“

• předložit kopii „Registro de Importación“

• předložit komerční fakturu, balicí list, certifikát o původu zboží, konosament

• předložit certifikát o konformitě zboží, povolení jeho dovozu od ICA, INVIMA (pokud je vyžadováno)

• předložit kopii RUT „Registro Único Tributario“

Po obdržení zboží se na celnici zařizuje nacionalizace takto:

• vyplnit formulář „Autorización para Preinspección“

• předložit „Declaración de Importación“

• vyplnit „Declaración Andina de Valor de Aduana“

• předložit kopii „Registro de Importación“
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• předložit komerční fakturu, balicí list, certifikát o původu zboží, konosament

• předložit certifikát o konformitě zboží, povolení jeho dovozu od ICA, INVIMA (pokud je vyžadováno)

• předložit kopii RUT „Registro Único Tributario“

Vývozní režim

S výjimkou předmětů kulturního nebo uměleckého charakteru a některých zemědělských komodit neexistují žádná
vývozní omezení. Seznam položek zemědělského původu, které vyžadují exportní licenci, nepřesahuje 10 položek
sazebníku. Vývoz není zatížen clem nebo doplňkovými poplatky. Exportér může podle teritoria a komodity uplatňovat
nárok na CERT (volně obchodovatelný cenný papír na doručitele pro refundaci některých daní). V rámci regionálních
plánů existuje také možnost bezcelního dovozu některých vybraných surovin k výrobě zboží na export. Administrativní
náležitosti zahrnují pouze registraci výrobce v národním seznamu a registrační formulář exportu. Existují celní výhody při
vývozu do zemí USA (systém ATPDEA), Evropského společenství (GSP+), zemí CAN, v rámci seskupení G-3 pro vývoz do
Venezuely a Mexika, Dohody o volném obchodu Kolumbie-Chile, Společného středoamerického trhu a Karibského
společenství.

Existuje celní statut k podpoře vývozu, tzv. ALTEX (Empresas Altamente Exportadoras) pro firmy, jejichž roční vývoz
překročí 2 mil. USD a 60 % jejich celkových prodejů, přičemž takto zařazené firmy nebudou platit clo ze surovin
dovážených pro exportní výrobu a požívají výhod celního tranzitu

a operativního vracení daní. Druhým institutem je PEX (Programas Especiales de Exportación), speciální vývozní programy,
jejichž cílem je zásadně stimulovat vyšší přidanou hodnotu. Národním výrobcům je umožněno přednostně nakupovat
národní suroviny náhradou za suroviny dovážené. Další informace na www.colombiatrade.com.co a www.mincit.gov.co.

Vývoz z Kolumbie je podporován státní institucí ProColombia (dříve Proexport Colombia), která zřídila své agentury i v
některých zemích Evropy, Asie a Ameriky. V Evropě jsou otevřeny pobočky ProColombia v Madridu, Paříži, Londýně,
Frankfurtu, Moskvě a Istanbulu a ostatní země jsou v rámci úsporných opatření vlády obchodně ekonomicky
zpracovávány ze ZÚ Kolumbie v jednotlivých zemích. Úkolem ProColombia je zejména podpora kolumbijského vývozu a
poskytování informací o trzích prostřednictvím lokálních agentur. Bližší info viz: www.procolombia.co.

Licenční řízení k vystavování importních a exportních licencí a statistické sledování obchodní výměny zajišťuje
Ministerstvo obchodu, průmyslu a turismu. Eventuální další informace lze získat na www.mincit.gov.co.
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Ochrana domácího trhu

S výjimkou ochranných doložek – cláusulas de salvaguardia – uplatňovaných na některé citlivé položky, institutu
minimálních závazných dovozních cen na vybrané produkty, které chrání domácí výrobce před cenovým dumpingem,
zvyšováním cel hlavně na zemědělské produkty (mléko, sušené mléko, některé vybrané mlékárenské produkty) a dále na
textilní výrobky, tkaniny, příze aj. a DPH ve výši 19 % není v Kolumbii v platnosti žádné zákonné opatření, které by mělo
chránit domácí trh před zahraniční konkurencí. Bližší informace viz www.mincit.gov.co.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínkou pro podnikání v Kolumbii zůstává povinnost zahraničních společností otevřít v zemi pobočku. Pro zřízení
pobočky je nutný notářský zápis v místě sídla pobočky s uvedením druhu obchodní aktivity v Kolumbii, výše
autorizovaného kapitálu a sídla hlavní kanceláře. Pro pořízení notářského zápisu je vyžadováno:

• společenská smlouva společníků o zřízení firmy

• registrace úkonu a dokumentů, které prokazují zapsání firmy v obchodním rejstříku u obchodní komory v místě sídla
firmy

• registrace oficiálních knih organizace (hlavní kniha, pokladní deník aj.) u obchodní komory

• žádost o číslo daňové registrace RUT u daňového úřadu DIAN

• otevření běžného účtu na jméno společnosti k deponování zahraničního kapitálu

• zaregistrování investice v mezinárodním technickém oddělení centrální banky do 3 měsíců od provedení investice;
portfoliové investice musí být registrovány u centrální banky do 30 dnů od data prodeje měny na směnném trhu

• jakékoliv změny v registraci musí být schváleny centrální bankou
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V Kolumbii jsou nejrozšířenější tyto formy společností:

• akciová společnost

• společnost s ručením omezeným

• pobočka zahraniční společnosti

• konsorcia

Ke zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku aj. formy podnikání je zákonem stanovena povinnost využít
služeb místních specializovaných advokátních kanceláří.

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

V zemi jsou k prezentaci výrobků a služeb využívány veškeré formy propagace, tj. rozhlas, televize, inzerce, odborné
publikace, denní tisk a reklama. Důležitým momentem pro rozhodování partnera je prezentace výrobků na výstavách,
veletrzích a specializovaných akcích. V zájmu provádění akvizice je vhodné, aby čeští zájemci o vstup do obchodní
spolupráce s kolumbijskými partnery vybavili ZÚ a kancelář CzechTrade v dostatečném množství katalogy, prospekty,
cenovými informacemi, referenčními listy a dalším obchodně technickým propagačním materiálem ve španělském jazyce,
eventuálně poskytli

dostatek dalších informací o svých výrobně komerčních možnostech. Doporučujeme také, aby české firmy před zahájením
obchodní spolupráce s kolumbijskými partnery konzultovaly se ZÚ a CzechTrade své obchodní záměry v teritoriu.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy v Bogotě:

• Expodefensa

• International Footwear and Leather Show
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• Feria Internacional del Libro de Bogotá

• Expoconstrucción y Expodiseño

• Alimentec

• Expopartes

• Belleza y Salud

• Agroexpo

• Meditech

• Petróleo y Gas
• Feria del Hogar

• Feria Internacional Industrial de Bogotá

• Andinapack

• Expo Artesanías

Termíny výstav lze zjistit na portálu Corporación de Ferias y Exposiciones, CORFERIAS Bogotá, www.corferias.com. Další
informace o připravovaných akcích a veletrzích pro české firmy lze nalézt na stránkách ZÚ a CzechTrade, případně na
portálu www.businessinfo.cz.

Mimo uvedené veletrhy jsou v zemi organizovány i specializované regionální výstavy s místem konání mimo Bogotu, a to
nejčastěji v Medellínu: Colombia Moda – oděvní a textilní průmysl, konfekce, móda, módní doplňky, F-AIR – letecký
průmysl, Colombia Minera y Expometálica – těžební průmysl, dále v Barranquille: rozvoj průmyslu a technologií,
komunikace, mezinárodní námořní doprava a skladování, obalová technika a v Cartageně veletrh ACODAL –
vodohospodářství, úprava a čištění vody, technologie
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6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví je zpracována vyhláškou Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky 486 uvedenou na
www.mincit.org, případně též na www.comunidadandina.org.

Z české strany nebyl na ZÚ Bogota hlášen žádný případ poškozování práv duševního vlastnictví. Nově je problematika
duševního vlastnictví pokryta Mnohostrannou obchodní dohodou mezi EU a Kolumbií/Peru, která je v prozatímní
platnosti od srpna 2013.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejná tendrová řízení v rámci veřejného sektoru a výběr dodavatelských subjektů v projektech financovaných Světovou
bankou, BIDem aj. mezinárodními finančními institucemi zejména v oblasti infrastruktury, ochrany životního prostředí,
energetiky a zemědělství kontrolují majoritně tradiční velké zahraniční společnosti nebo konsorcia, která mají vybudovány
rozsáhlé místní kontakty, disponují kvalitními informacemi, mají podporu místních vlád a také vlastní dlouhodobou
strategii v regionu a dostatek finančních prostředků na efektivní lobby. Dodávky investičních celků v rámci veřejných
zakázek budou pravděpodobně i v budoucnosti pro ČR v Kolumbii spíše výjimkou a vzájemná obchodní výměna bude
nadále prioritně zahrnovat české dodávky jednotlivých strojů a zařízení soukromým subjektům a přímé dovozy
kolumbijských, převážně zemědělských produktů.

Pro účast na veřejných státních zakázkách, je nutná registrace u Obchodní komory (Cámara de Comercio) a pro zabránění
korupci také povinná registrace v Registru dodavatelů, v tzv. Informačním systému státní kontraktace (Sistema de
Información de Contratación Estatal – SICE). Nabídky je většinou nutno předkládat prostřednictvím místního, u obchodní
komory zaregistrovaného zástupce, který splňuje náležitosti individuálně stanovené soutěžními podmínkami. Veřejné
zakázky jsou přidělovány na základě vypsaných licitací národních nebo mezinárodních, v ojedinělých případech se mohou
realizovat i přímo, a to u dodávek zboží, které jsou pro stát strategicky důležité nebo v případech náhlé nouze a
mimořádných událostí. V soukromém sektoru jako běžná forma zakázek funguje přímý nákup, nevyžaduje se licitace ani v
případě investičních celků. V energetickém sektoru v projektech na výstavbu elektráren se vyžaduje předběžný souhlas s
účastí v projektu od Ministerstva dolů a energetiky a regulační komise CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) s
prodejními sazbami vyráběné elektrické energie, jak pro národní spotřebu, tak pro vývoz. Tento předběžný souhlas se
vyžaduje i u projektů výstavby elektráren na plyn a pro komercializaci plynu.

Podrobné informace o soutěžích.

V souvislosti s rozvojem integračních aktivit Kolumbie dochází na jedné straně k rozšiřování obchodního prostoru, na
druhé straně však bude narůstat vzájemný obchod členských zemí integračních seskupení a následkem toho může
docházet ke ztížení podmínek pro partnery z jiných zemí, včetně České republiky. Podobný účinek má i dohoda o volném
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obchodu mezi Kolumbií a USA. Vzroste význam společné analýzy obchodních podmínek v rámci jednotlivých integračních
celků, činnost smíšených výrobních a obchodních firem.

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

Způsoby řešení obchodních sporů

Obchodní spory vyplývající ze vztahu prodávající – kupující na základě písemné kupní smlouvy jsou řešeny
prostřednictvím místních právních zástupců způsoby obvyklými, tj. nejprve pokusem o smír (smírčí jednání) a přátelské
vyrovnání mimosoudní cestou. V případě, že nedojde k dohodě, jsou používány způsoby řešení soudní cestou po
konzultaci se Superintendencia de Sociedades (dohled nad společnostmi), nebo s Federación Nacional de Consumidores
(ochrana spotřebitele), arbitrážním řízením na Cámara de Comercio, nebo u civilního soudu příslušného dle sídla firmy
(okresní a regionální soudy). Specializované obchodní soudy v zemi neexistují, obvykle jsou spory řešeny na Cámara de
Comercio formou arbitrážního řízení podle Obchodního zákoníku (Codigo de Comercio). Pro řešení obchodních sporů je
v každém případě nutné využít služeb místních advokátních kanceláří.

Rizika místního trhu

Největším problémem trhu stále zůstávají bezpečnostní rizika vyplývající z existujícího boje s guerrillou ELN a dalšími
nezákonnými ozbrojenými skupinami zejména ve vnitrozemí, vysoká celková kriminalita a rizika související s pěstováním
koky a obchodem s drogami. Na konci roku 2016 byla odsouhlasena mírová dohoda s ozbrojenou skupinou FARC a
v současné době se připravují programy pro zajištění stability země a začlenění těchto lidí do společnosti. Jedná se o tzv.
program Post-conflicto.

Z hlediska mikroekonomického je nutno dbát na zajištění návratnosti poskytnutých úvěrů místní klientele. V soukromém
sektoru se nedoporučuje dlouhodobé úvěrování bez řádného zajištění bankovní garancí nebo bankovním avalem. Ani
notářsky zaregistrované kontrakty se zástavním právem (reserva dedominio) nedávají záruku návratnosti úvěru, možnost
zabavení dodávky v případě neplacení pohledávky a vymáhání pohledávky bez ztrát.

I přes shora uvedené okolnosti doporučujeme českým firmám překonat obavy z bezpečnostní situace a aktivně působit
na trhu, využívat poskytnutá e-mailová spojení a provádět akviziční a nabídkovou činnost.
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Rizika investování v teritoriu

Investiční klima v zemi nejvíce limituje nepříznivá vnitropolitická bezpečnostní situace, obchod s narkotiky a pěstování
drog a vysoká všeobecná kriminalita. S tím souvisí i rizika spojená s investováním do energetiky, těžebního průmyslu a
infrastruktury spojená s možnými sabotážními akcemi guerrilly.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Veškeré zisky a výnosy z investic jsou volně převoditelné do zahraničí, vyjma období krize platební bilance země, během
níž mohou být tato práva poukazu dočasně suspendována. Za krizi se považuje pokles devizových rezerv pod hodnotu 3
měsíčních dovozů. Platby za převody technologií, kontrakty na technickou pomoc, ochranné známky a patenty nejsou
předmětem restrikcí nebo předchozí autorizace. Kontrakty musí být registrovány u Ministerstva obchodu, průmyslu a
turismu. Kolumbijský směnečný režim dovoluje absolutní volnost v kapitálovém přílivu, zřizování bankovních účtů v
zahraniční měně, transakce v cizí měně s autorizovanými dealery (téměř všechny privátní a veřejné instituce finančního
sektoru) a široký rozsah operací volného trhu.

Platební podmínky obvyklé v zemi:

• Pro zahraničně obchodní vztahy je nejvhodnější platební podmínkou neodvolatelný potvrzený akreditiv a la vista s
odloženou splatností. Akreditiv je nejpoužívanější a místní klientelou akceptovaná platební podmínka pro styk s
českými bankami i factoringovými a forfaitingovými společnostmi. Oblíbeným způsobem placení je přímý bankovní
transfer na 60 až 180 dnů dle objemu dodávky, ale doporučuje se využívat hlavně u prověřených obchodních
kontaktů.

V mezinárodním styku se doporučuje při této platební podmínce využít služeb pojišťovacích a zajišťovacích společností v
ČR (EGAP).

• Pro úvěrové dodávky investičního zboží z ČR se doporučuje vyžadovat nejširší možné zajištění návratnosti dodávky,
bankovní garance, bankovní avaly a využití možnosti předtermínového odprodeje pohledávky před její splatností
(forfaiting, u opakovaných expedic factoring) a vládní garance pro dodávky investičních a technologických celků.
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• Za nedostatečné zajištění lze považovat aplikaci zástavního práva na zboží až do úplného zaplacení mezi českým
dodavatelem a konečným uživatelem, a to z důvodů rozlehlosti území Kolumbie a možného volného pohybu osob a
zboží po celé zemi, kdy lze zboží jen těžko lokalizovat a zabavit, přičemž náklady na samotné zabavení předmětu
kontraktu, bez ohledu na značná bezpečnostní rizika jsou vysoké a riziko ztráty nepřiměřeně velké.

• Obecně nejvhodnější platební podmínkou použitelnou pro hodnotově menší dodávky je platba předem,
aplikovatelná na havarijní dodávky náhradních dílů, zboží netrvanlivého a citlivého charakteru (potravinářské
speciality) a u nových partnerů všeobecně.

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

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při cestování do Kolumbie k pracovním a obchodním jednáním se doporučuje předběžný souhlas a zvací dopis místních
partnerů. Je dobré si předem ověřit, zda na dny pobytu nepřipadají plánované státní svátky. Dále je vhodné obchodní
schůzky sjednávat telefonicky, na emailovou komunikaci nemusí vždy reagovat. Před vlastní návštěvou je vhodné se ujistit
u obchodního partnera, že je vše v pořádku a

že s vaší návštěvou počítá. Je dobré si ověřit aktuální bezpečnostní situaci v místech, kam cestujete, především pokud se
jedná o odlehlé oblasti Kolumbie.

Úřední a používaný jazyk(y)

Úředním jazykem v Kolumbii je španělština. Existuje mnoho lokálních jazyků používaných menšinami. Pro jednání s vašimi
obchodními partnery se bohužel nemůžete spolehnout na znalost anglického jazyka. Se znalostí španělštiny jste všude
daleko lépe přijímani.

Státní svátky, pracovní a prodejní doba

Státní svátek Kolumbie je 20. 7. – Den nezávislosti. V zemi jsou dále každoročně plánovány následující svátky, dny
pracovního volna, a pro rok 2017 připadají na následují dny:
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• 1. Nový rok

• 1. Tři králové

• 3. Sv. Josef

• -5. 4. Zelený čtvrtek, Velký pátek (Velikonoce)

• 5. Svátek práce

• 5. Nanebevzetí

• 6. Corpus Cristi

• 6. Sagrado Corazón

• 6. Sv. Petr a Pavel

• 7. Den nezávislosti

• 8. Bitva u Boyacá

• 8. Nanebevzetí Panny Marie

• 10. Objevení Ameriky

• 11. Svátek všech svatých

• 11. Nezávislost Cartageny
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• 12. Neposkvrněné početí

• 25. 12. Vánoční svátek

Obvyklá pracovní doba:

• 8:00–12:00, 14:00–18:00

• 9:00–22:00

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

Víza

Občané ČR mohou s účinností od 10. února 2004 cestovat do Kolumbijské republiky bez víz. Délka povoleného
bezvízového pobytu závisí od účelu pobytu a poskytuje se na základě vstupního a pobytového povolení vydaného na
letišti (vstupní razítko s uvedením délky pobytu). K turistice je povolen bezvízový pobyt 90 dnů s možností prodloužení o
dalších 90 dnů, přičemž tato povolená délka pobytu se týká každého kalendářního roku. Za účelem akademické činnosti,
účasti na seminářích, konferencích, výstavách, při krátkodobém studiu, léčebném pobytu je povolen bezvízový pobyt 180
dnů v rámci kalendářního roku (více infomací o podmínkách vstupu a pobytu bez víz).

Pro bezvízový pobyt obecně platí, že nelze vykonávat výdělečnou činnost. Pro ostatní účely pobytu zůstává v platnosti
vízová povinnost (více informací o typech víz a povolení k pobytu).

Od ledna 2003 Kolumbie ukončila činnost svého diplomatického zastoupení v Praze a veškeré úkony spojené s konzulární
a vízovou činností pro ČR vykonává kolumbijské velvyslanectví ve Vídni. Kolumbijským velvyslancem je J. E. Jaime Alberto
Cabal Sanclemente.

Do/z Evropy je přímé spojení Air France přes Paříž, KLM přes Amsterodam, společností Lufthansa přes Frankfurt,
španělskými společnostmi Iberia a AirEuropa přes Madrid, tureckou společností Turkish Airlines přes Istanbul nebo
pomocí národní společnosti Avianca
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přes Madrid či Londýn. Další možností je cestovat přes některý „hub“, jako např. přes Kanadu (Air Canada) či USA
(prostřednictvím linek Continental Airlines a Delta Air Lines).

EMBAJADA DE COLOMBIA EN VIENA

Stadiongasse 6-8/15 A-1010 Wiena

telefon: 0043 1 405 42 49, 406 44 46, 408 41 32 e-mail: eaustria@cancilleria.gov.co

web: http://austria.embajada.gov.co/

CONSULADO DE COLOMBIA EN VIENA telefon: 0043 1 405 42 49

fax: 0043 1 408 83 03

e-mail: caustria@cancilleria.gov.co web: http://viena.consulado.gov.co/

Při opuštění Kolumbie letecky se platí na letišti poplatek (tasa aeroportuaria) ve výši 37 USD nebo ekvivalent v COP, který
musí cestující zaplatit, pokud není zahrnut do ceny letenky. Dále je potřeba uhradit polatek za opuštení Kolumbie
(impuesto de salida) ve výši 38 USD nebo ekvivalentu v COP.

Turisté, kteří v zemí nepobývali více jak 60 dní nebo letištěm pouze tranzitovali, mohou požádat o zrušení tohoto
poplatku (impuesto de salida). V některých oblastech Kolumbie (např. Amazonie, souostroví San Andrés a Providencia,
národní parky aj.) je nutno počítat se zvláštními turistickými poplatky (cca 20 USD).

Více informací na webových stránkách:
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• cestování v Kolumbii - víza

• Eldorado

Do/z Evropy je přímé spojení Air France přes Paříž, společností Lufthansa přes Frankfurt, španělskou Iberií přes Madrid,
portugalskou společností TAP přes Lisabon nebo pomocí národní společnosti Avianca přes Madrid či Londýn. Další
možností je cestovat přes některý „hub“, jako např. přes Kanadu (Air Canada) či USA (prostřednictvím linek Continental
Airlines a Delta Air Lines.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

I přes značné úsilí kolumbijské vlády ukončit vnitřní konflikt s guerrillou a narkomafií problémy stále přetrvávají. Návštěva
některých provincií proto obnáší zvýšené riziko. Nedoporučuje se navštěvovat především následujících oblasti Kolumbie:
departamenty Meta, Guaviare, Caquetá, oblast Montes de María v karibské oblasti mezi departamenty Sucre a Bolívar,
severozápad země u hranic s Panamou a záliv Urabá, některé oblasti departamentů La Guajira, Norte de Santander,
Arauca, Cauca, Nariňo a Putumayo.

Obecně platí, že velká města jsou místy větší kriminality. Proto se nedoporučuje poznávat tato města v nočních hodinách
a brát si taxi na ulicích bez předchozího objednání telefonem či zvláštními telefonními aplikacemi.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizí občané kontrahovaní u kolumbijských nebo zahraničních firem musí mít tzv. dočasné pracovní vízum (TP-4) a
podepsanou pracovní smlouvu. Toto vízum je platné po dobu platnosti pracovní smlouvy, maximálně však na dobu 3 let a
umožňuje více vstupů na území Kolumbie. O první vízum tohoto druhu nebo o vízum po skončení platnosti předchozího
víza je nutné požádat výhradně na konzulárních úřadech Kolumbie v zahraničí. Pokud jde o druhé nebo další vízum a je o
něj žádáno ještě před skončením platnosti předchozího víza, lze žádost podat v hlavním městě Bogotě.

Aby cizinec mohl vykonávat pracovní činnost nebo činnost regulovanou a uvedenou ve vízu, musí splňovat všechny
zákonné požadavky jako běžný kolumbijský občan. U neregulovaných činností musí prokázat zkušenost nebo způsobilost.

V případě, že udělené pracovní vízum má platnost delší než 3 měsíce, cizinec musí již na území Kolumbie požádat o
zapsání do registru cizinců a vystavení cizineckého průkazu (Cédula de Extranjería).

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kolumbie

53/62 http://www.businessinfo.cz/kolumbie

http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/visas
http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/visas
http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/visas
http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/visas
http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/visas
http://eldorado.aero/pasajeros/salidas/
http://www.businessinfo.cz/kolumbie


Podmínky zaměstnání jsou řízeny dekretem č. 834 z 24. dubna 2013. Další potřebné údaje lze získat na webových
stránkách kolumbijského MZV nebo přímo na stránkách kolumbijského ministerstva práce.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při návštěvě Kolumbie je nejvýš žádoucí mít sjednáno kvalitní zdravotní pojištění a dostatek hotovosti pro případ náhlé
hospitalizace nebo ambulantního ošetření. Kvalitní nemocnice v Bogotě je např. Clinica Santa Fé (Calle 116, No 9-02, tel.
603 03 03) nebo Clínica del Country (Carrera 16 No. 82-57, tel. 530 0470 nebo 530 1270).

Čeští občané trvale žijící v zemi využívají místní zdravotní péče na základě nepovinného zdravotního a sociálního pojištění,
v případě zaměstnanosti jim platí toto pojištění zaměstnavatel povinně. Ostatní čeští občané působící v teritoriu
přechodně platí náklady spojené se zdravotní péčí a ošetřením v hotovosti na místě. V případě závažnějších lékařských
zákroků se vyžaduje úhrada předem.
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7. Kontakty
Podkapitoly:

• Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

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

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

• Internetové informační zdroje
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

K datu 5. 11. 2013 byl opětovně otevřen Zastupitelský úřad ČR v Bogotě. Tento úřad má plnou diplomatickou a konzulární
působnost pro Kolumbii, Panamu a Kostariku. Taktéž lze využít fungující síť honorárních konzulátů.

Zastupitelský úřad:

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA CHECA
Calle 98 No. 9A – 41, oficina 602 (Edificio AB Proyectos)
Bogotá
telefon: 0057-1-742 9142, 742 9143, 745 1938
nouzová linka: 0057-310 668 4855
fax: 0057-1-742 9164
web: www.mzv.cz/bogota

e-mail: bogota@embassy.mzv.cz

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kolumbie

55/62 http://www.businessinfo.cz/kolumbie

#page28
#page28
#page28
#page28
#page28
#page28
#page28
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page29
#page30
#page30
#page30
http://www.mzv.cz/bogota
mailto:bogota@embassy.mzv.cz
http://www.businessinfo.cz/kolumbie


Honorární konzulát ČR v Barranquille :

CONSULADO HONORARIO DE LA REPÚBLICA CHECA EN BARRANQUILLA
Sr. César Alejandro Campo Bartošek - Cónsul Ad-Honorem
Calle 76 No. 57-44, Local 9, Barranquilla, Depto. Atlántico, Colombia
telefon: 0057-5-3533452
e-mail: barranquilla@honorary.mzv.cz, cesar.campob@gmail.com
úřední hodiny: pondělí, středa, pátek 9:00–12:00 hodin
HK má působnost pro departementy Atlántico, Magdalena, Guajira a César.

Honorární konzulát v Medellínu

CONSULADO HONORARIO DE LA REPÚBLICA CHECA EN MEDELLIN
Sr. Sergio Ignacio Soto Mejía – Cónsul Ad-Honorem
Calle 50, No 42-54, Medellín, Colombia
telefon: 0057-4-2393333
fax: 0057-4-2397062
e-mail: medellin@honorary.mzv.cz, ejecutiva@fenalcoantioquia.com
úřední hodiny: pondělí, středa, pátek 9:00–12:00 hodin
HK má působnost pro departementy Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda.

Honorární konzulát v Cali:

CONSULADO HONORARIO DE LA REPÚBLICA CHECA EN CALI
Sr. Carlos Manuel Flórez Vélez - Cónsul Ad-Honorem
Calle 13 No. 27 A 05 ACOPI, Yumbo, Cali, Colombia
telefon: 00572-69000079
e-mail: cali@honorary.mzv.cz, consuladocali@gmail.com
úřední hodiny: pondělí až pátek 9:00–12:00
HK má působnost pro departamenty: Valle del Cauca, Cauca, Nariňo, Huila, Caquetá a Putumayo

Honorární konzulát v Bucamaranga:

CONSULADO HONORARIO DE LA REPÚBLICA CHECA EN BUCAMARANGA
Sr. Germán Iván Caballero Gerardino - Cónsul Ad-Honorem
Carrera 39 No. 44-42, Edificio Torrealta, Bucamaranga, Colombia
telefon: 0057-7-6043211
e-mail: bucaramanga@honorary.mzv.cz, consuladochecobuca@gmail.com
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úřední hodiny: pondělí až pátek 9:00–12:00, 15:00–18:00
HK má působnost pro departamenty: Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare a Vichada

Připravuje se opětovné otevření Honorárního konzulátu v Cartagena de Indias.

Pro aktuální informace navštivte webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz) a Velvyslanectví ČR v
Bogotě (www.mzv.cz/bogota) .

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

MZV ČR

Odbor amerických států

Tel.: 224 182 113

Email: amer@mzv.cz

MPO ČR

Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu

Odbor 51600 - zahraničně ekonomických politik II/Oddělení Amerik a Karibiku
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Tel.: 224 853 070

Email: pelant@mpo.cz

ZK CzechTrade v Kolumbii

Ředitel: Jiří Jílek

Tel.: 0057-311 289 6598 Email: jiri.jilek@czechtrade.cz

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

• Policie, záchranná služba, hasiči: 123
• Dopravní policie: 127
• Infolinka: 113

7.4 Internetové informační zdroje

Prezidentská kancelář

Presidencia

web: www.presidencia.gov.co

Ministerstvo vnitra

Ministerio del Interior
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e-mail: servicioalciudadano@mininterior.gov.co web: www.mininterior.gov.co

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerio de Justicia

e-mail: reclamos.minjusticia@minjusticia.gov.co web: www.minjusticia.gov.co

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerio de Relaciones Exteriores web: http://www.cancilleria.gov.co

Ministerstvo hospodářství a financí

Ministerio de Hacienda y Crédito Público e-mail: atencioncliente@minhacienda.gov.co web: www.minhacienda.gov.co

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e-mail: Minagric@minagricultura.gov.co web: www.minagricultura.gov.co

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí
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Ministerio de Salud y Protección Social

e-mail: notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co web: www.minproteccionsocial.gov.co

Ministerstvo těžby a energetiky

Ministerio de Minas y Energía e-mail: menergia@minminas.gov.co web: www.minminas.gov.co

Ministerstvo obchodu, průmyslu a turistiky

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e-mail: atencionalciudadano@mincomercio.gov.co web:
www.mincomercio.gov.co

Ministerstvo dopravy

Ministerio de Transporte

e-mail: mintrans@mintransporte.gov.co web: www.mintransporte.gov.co

Jiné instituce

• Národní plánovací úřad (Departamento Nacional de Planeación – DNP) web: dnp.gov.co
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• Daňová a celní správa (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN), e-mail: dian@dian.gov.co, web:
dian.gov.co

• Statistický úřad (Departamento Nacional de Estadística – DANE), e-mail: contacto@dane.gov.co, web: dane.gov.co

• Kolumbijská banka zahraničního obchodu (Banco de Comercio Exterior de Colombia – BANCOLDEX), e-mail:
contactenos@bancoldex.com, web: bancoldex.com

• Procolombia (Exportaciones, turismo, inversion, marca país), web: procolombia.co

• Úřad pro vědu, technologii a inovace (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –
COLCIENCIAS), e-mail: contacto@colciencias.gov.co, web: colciencias.gov.co

• Národní asociace kolumbijských podnikatelů (Asociación nacional de empresarios Colombia – ANDI, e-mail:
mtorres@andi.com.co, servicioalcliente@andi.com.co, web: andi.com.co

• Kolumbijský zemědělský institut (Instituto Colombiano Agropecuario – ICA), e-mail: quejas@ica.gov.co, web:
ica.gov.co

• Kolumbijský institut pro vzdělávání v zahraničí (Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior –
ICETEX), web: icetex.gov.co

• Národní institut pro dohled nad léky a výživou (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
INVIMA), e-mail: invimaqr@invima.gov.co, web: invima.gov.co

• Kolumbijská ropná společnost (Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL), web: ecopetrol.com.co

• Plánovací energetický úřad pro nepropojené oblasti (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE), e-mail: ipse@ipse.gov.co, web: ipse.gov.co

Další zajímavé zdroje informací:

• Investování v Kolumbii inviertaencolombia.com.co

• Migrační záležitosti, povolení k pobytu migracioncolombia.gov.co

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Kolumbie

61/62 http://www.businessinfo.cz/kolumbie

mailto:dian@dian.gov.co
http://www.dian.gov.co/
mailto:contacto@dane.gov.co
http://www.dane.gov.co/
mailto:contactenos@bancoldex.com
http://www.bancoldex.com/
http://www.procolombia.co/
mailto:contacto@colciencias.gov.co
http://www.colciencias.gov.co/
mailto:mtorres@andi.com.co
mailto:servicioalcliente@andi.com.co
http://www.andi.com.co/
mailto:quejas@ica.gov.co
http://www.ica.gov.co/
http://www.icetex.gov.co/
mailto:invimaqr@invima.gov.co
http://www.invima.gov.co/
http://www.ecopetrol.com.co/
http://www.ipse.gov.co/?option=com_contact&view=contact&id=1%3Asede-principal&catid=18%3Acontactenos&Itemid=92&lang=es
http://www.ipse.gov.co/
http://www.inviertaencolombia.com.co/
http://www.migracioncolombia.gov.co/
http://www.businessinfo.cz/kolumbie


Média:

• eltiempo.com (deník)

• elespectador.com (deník)

• semana.com (týdeník)

• caracol.com.co (rádio)
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