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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), veřejný dluh 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

Název státu:

• Kostarická republika
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• República de Costa Rica

Složení vlády:

• Prezident republiky: Luis Guillermo Solís Rivera
• Ministr prezidentského úřadu: Sergio Alfaro Salas
• Víceprezident: Helio Fallas Venegas
• Víceprezidentka: Ana Helena Chacón Echeverría
• Ministr zahraničních věcí: Manuel González Sanz
• Ministryně spravedlnosti a míru: Cecilia Sánchez Romero
• Ministr bezpečnosti: Luis Gustavo Mata Vega
• Ministr financí: Helio Fallas Venegas
• Ministr zemědělství: Luis Felipe Arauz Cavalline
• Ministr hospodářství, průmyslu a obchodu: Carmen Geannina Dinarte Romero
• Ministr životního prostředí a energetiky: Edgar E. Gutiérrez Espeleta
• Ministryně školství: Sonia Marta Mora Escalante
• Ministr zdravotnictví: Fernando Llorca Castro
• Ministr práce a sociálních věcí: Alfredo Hasbun
• Ministryně kultury a mládeže: Sylvie Durán Salvatierra
• Ministr pro bydlení a humanitární rozvoj: Rosendo Pujol Mesalles
• Ministr vědy, technologie a telekomunikací: Marcelo Jenkins Coronas
• Ministryně pro národní plánování: Olga Marta Sánchez Oviedo
• Ministr zahraničního obchodu: Alexander Mora Delgado
• Ministr veřejných prací a dopravy: Carlos Villalta Villegas
• Ministryně sportu: Carolina Mauri Carabaguiaz
• Ministr lidského rozvoje a sociální inkluze: Emilio Arias
• Ministr cestovního ruchu: Mauricio Ventura Aragón
• Ministryně pro podmínky žen: Alejandra Mora Mora

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

Demografické ukazatele:

Počet obyvatel: 4,87 milionů (odhad červen 2016)

Průměrný roční přírůstek: 1,19 % (2016)

Z hlediska demografického složení tvoří 50,8 % muži a 49,2 % ženy.

Národnostní a náboženské složení:

Největší skupinu obyvatelstva tvoří běloši (potomci Španělů, příp. dalších evropských imigrantů) 83,63 %, 6,72 % mestici,
2,42 % indiáni, 1,05 % černoši, 0,21 % Asiaté aj. Imigranti tvoří 9 % místní populace (není započítána poměrně vysoká
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pracovní imigrace Nikaragujců, která sezónně dosahuje 200–300 tisíc osob).

V zemi vyznává 76,3 % obyvatel náboženství římskokatolické, 13,7% evangelické, asi 2 % protestantské, dále je
zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel.

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.

Růst hrubého domácího produktu (HDP) Kostariky v roce 2016 dosáhl 4,7 %, což je o 1,0 procentního bodu více než v
roce 2015. V hodnotovém vyjádření HDP dosáhlo 51,9 mld. Euro. HDP na jednoho obyvatele se zvýšilo na 10.683 Euro.

Index spotřebitelských cen vykázal na konci prosince 2016 kumulovanou roční míru inflace na úrovni 1,6 % (nárůst oproti
loňské hodnotě 0,7 %, což byl historiky nejnižší ukazatel), hluboko pod cílovou metou 2 %. Díky minimálnímu růstu cen
centrální banka (BCCR) drží svoji základní úrokovou intervenční sazbu na 3 %.

Míra nezaměstnanosti na konci roku 2016 činila 9,1 % obyvatel v aktivním věku, což je míra odpovídající vládním
očekáváním.

Základní makroekonomické ukazatele Kostariky v posledních 5 letech

2012 2013 2014 2015 2016

HDP (mld. Euro) 35,2 37,1 37,3 50 51,9

HDP (růst v %) 5,2 1,8 3,0 3,7 4,7
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HDP/ 1 obyv. 6.454 7.345 7.668 10.400 10.683

(Euro)

Míra inflace (%) 4,7 4,6 3,7 0,7 1,6

Míra 7,7 7,6 8,5 8,5 9,1

nezaměstnanosti

(%)

Zdroj: BCCR

Ekonomické vyhlídky Kostariky jsou dobré, neboť má potřebnou politickou a ekonomickou stabilitu, těší se důvěře
soukromých zahraničních investorů i mezinárodních finančních institucí. Zvyšuje se domácí spotřeba a roste důvěra
spotřebitelů. Většina kostarických firem hodnotí ekonomickou budoucnost země optimisticky. Růst HDP v roce 2017 se
očekává na úrovni 4,5 %.

Vláda uplatňuje pragmatismus v obchodních vztazích, spojený s liberalizací zahraničního obchodu a prohlubováním
obchodních vztahů se všemi partnery bez ohledu na jejich politický charakter. Prioritou vlády v oblasti hospodářské
politiky je zejména rozvoj průmyslu náročných technologií, investice

do vzdělávání a infrastruktury, zvýšení konkurenceschopnosti, apod. Projevuje se trend otevírání se zahraničním firmám a
privatizace (většinou zadlužených) státních podniků. Došlo k otevření sektoru telekomunikací a pojišťovacích služeb
soukromým firmám. Nové zákony také umožňují soukromým společnostem exportovat do zahraničí jimi vyrobenou
elektrickou energii, což bylo předtím výsadním právem státního podniku ICE.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
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V roce 2016 dosáhly příjmy státního rozpočtu 8,1 mld. USD a výdaje narostly na 11,3 mld. USD.

Ačkoli Kostarika dlouhodobě vykazuje deficitní státní rozpočet, v posledních letech administrativa uplatňuje odpovědnou
fiskální politiku s cílem postupně snižovat deficit státního rozpočtu. Za poslední 3 roky se jí podařilo redukovat fiskální
deficit z 1,7 mld. USD na 1,3 mld. USD.

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

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy (mld. 5,4 6,2 6,5 6,8 8,1

USD)

Výdaje (mld. 7,2 7,9 8,0 8,1 11,3

USD)

Saldo státního -2,8 -1,7 -1,5 -1,3 - 1,4

rozpočtu (mld.

USD)

Zdroj: Ministerstvo financí Kostariky

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

Pokud jde o devizové rezervy, kostarické vládě se daří postupně zvyšovat objem volně směnitelných měn v rámci
rezervního systému. Za posledních 5 let se zvýšily devizové rezervy z 4,6 mld. USD na 7,5 mld. USD.

Veřejný dluh Kostariky se postupně redukuje. Za posledních 5 let se vládě podařilo snížit jeho podíl na HDP z téměř 45 %
na 36 %, avšak v loňském roce vystoupal zpět na 45 %.

Zahraniční zadluženost se snižuje a v poslední době se pohybuje kolem 3-4 mld. USD. V roce 2016 dosáhla 3,4 mld. USD.

Na dluhovou službu země vynakládá podle Světové banky v průměru ročně 1,2 mld. USD. Poslední oficiální údaje jsou za
rok 2012, kdy činily výdaje na obsluhu dluhu 1,6 mld. USD.

Platební bilance

2012 2013 2014 2015 2016

-bilance BÚ -0,6 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0

(mld. USD)

-bilance BÚ (v 4,8 5,3 4,9 4,7 4,6

% HDP)

Devizové 4,8 6,9 7,3 7,5 7,5
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rezervy, mld.

USD

Veřejný dluh/ 44,7 35,4 36,3 36,1 45

HDP (%)

Zahraniční 4,1 2,8 3,4 3,5 3,4

zadluženost

(mld. USD)

Dluhová služba 1,6 n/a n/a n/a n/a

(v mld. USD)

Zdroj: Ministerstvo financí KR

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Kostarice existují 2 druhy bank - státní a privátní. Celý bankovní sektor sestává z 22 komerčních bank (z toho jsou 3
státní a 19 privátních), 1 hypotéční banka, 15 privátních finančních společností a penzijních fondů, 27 úvěrových firem a
spořitelních družstev a centrální banky.

Z komerčních bank patří mezi největší Banco Nacional, Banco de Costa Rica a Banco Credito Agricola de Cartago. Z
dalších velkých bank lze nazvat Banco de San Jose, Banca Promerica, Banco Improsa a Banco Cathay. Ze zahraničních
bank mají největší podíl na domácím trhu HSBC a Citi.
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Roli centrální banky plní Banco Central de Costa Rica (www.bccr.fi.cr).

Regulátorem bankovního finančního trhu v Kostarice je SUGEF (the General Supervisory Agency of Finance).

Kostarickou národní měnou je "colon", jehož směnný kurz k USD činil 534 CRC/1 USD a k euru 575 CRC/ 1 Euro (prosinec
2015).

1.7 Daňový systém

Daň z příjmu v Kostarice pro právnické osoby se aplikuje na celkový čistý příjem. Pokud je hrubý zisk do 43 253 000 CRC,
jedná se o 10 %, pokud se zisk pohybuje do 87 004 000 CRC, aplikuje se sazba 20 %, pro vyšší zisky 30 %.

Pro fyzické osoby s příjmy do 685 000 CRC se daň neaplikuje. Pro ty, co vydělávají mezi 685 000 CRC a 1 028 000 CRC je
daň z příjmu 10 %. Pokud je příjem vyšší, daňová sazba je 15 %.

Daň z přidané hodnoty je prozatím 13 %, ale vláda pracuje na reformě, která by tuto hodnotu zvýšila na 15 %.
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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 2015 dosáhl obrat zahraničního obchodu Kostariky výše 28,4 mld. USD, z toho export činil 11,2 mld. USD (pokles o
2,9 %) a dovoz 17,2 mld. USD (pokles o 4,6 %). Zahraniční obchod země vykázal deficit ve výši 6 mld. USD.

Zahraniční obchod země se podílí na tvorbě HDP zhruba 61 %, přičemž export cca 24 % a import 37 %.

Vývoj zahraničního obchodu Kolumbie za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016
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Export (mld. 10,4 11,4 11,5 11,2 10,2

USD)

Import (mld. 16,2 17,6 18,0 17,2 15,9

USD)

Obrat (mld. 26,6 29,0 29,5 28,4 25,9

USD)

Bilance (mld. -5,8 -6,2 -6,5 -6,0 -5,7

USD)

Zdroj: Procomer

Z teritoriálního hlediska kostarický vývoz směřuje zejména do USA (44 %), EU (21 %), zemí Střední Ameriky (23 %) a Asie
(13 %). Podobně u dovozu jsou hlavními partnery USA (39 %), EU (22 %), dále Mexiko a Brazílie, z asijských států Čína,
Japonsko a Korejská republika.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Význam EU jako obchodního partnera Kostariky narůstá, a to zvláště v souvislosti s podpisem Asociační dohody mezi EU a
Střední Amerikou (červenec 2012).
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EU je pro Kostariku druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem, druhou největší destinací pro alokaci kostarického
exportu a rovněž druhým největším dodavatelem zboží a služeb na místní trh (po Spojených státech).

2.3 Komoditní struktura

Hlavními exportními komoditami Kostariky jsou průmyslové výrobky, zejména náročné technologie jako počítačové
elektronické komponenty, dále zdravotnické implantáty, zdravotní přístroje, mořské plody a rybí maso, elektrické kabely,
čipy, potravinářské produkty a tradiční zemědělské plodiny.

U dovozu převládají produkty jako jsou strojní zařízení, počítačové prvky a potraviny.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Kostarice v současné době funguje 15 zón volného obchodu FTZ („zona francas“ ve španělštině), které nabízejí speciální
daňové úĺevy v souladu se zákonem č. 720 (The Free Zone Regime Law).

Firmy, které působí v kostarických FTZ, jsou plně osvobozeny od dovozních a vývozních daní, spotřební daně a repatriační
daně.

Daňové a další investiční pobídky se poskytují v návaznosti na charakter činnosti a objem exportu, který subjekt realizuje z
FTZ. Např. společnost, která vyváží min. 75 % své produkce je plně osvobozena od daně ze zisku po dobu 8 let, v dalších 4
letech platí jen polovinu daně ze zisku. Takové firmy však musí investovat do základního (dlouhodobého) majetku
alespoň 150 tis. USD.

Podrobné informace lze najít na stránkách státní kostarické agentury na podporu zahraničního obchodu PROCOMER.

Níže uvádíme seznam FTZ v Kostarice:
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• Almacenes Atalanta, P.I.Z.F. Atalanta, San Jose

• BATCCA Park, Llorente, Heredia

• Centro de Ciencia y Tecnologia Ultrapark, Ulloa, Heredia

• Conair Costa Rica, Turrialba, Cartago

• Corporacion de Inversion Desarrollo BES, El Coyol, Alajuela

• Diursa Inmobiliaria de Costa Rica, Europlaza Diursa, Barreal de Heredia

• FTZ Coca Cola Park, La Uruca, San Jose

• Inmobiliaria Oslo, Guadalupe, San Jose

• Intel Free Trade Zone Park, La Ribera de Belen, Heredia

• Inversiones Zeta-Cartago, Cartago

• Inversiones Zeta-La Valencia, La Valencia, Heredia

• Inversiones Zeta-Montecillos, Montecillos, Alajuela

• Los Arallanes, San Francisco, Heredia

• Parque Biotecnologico, Golfito

• Parque Global, La Aurora, Heredia

•
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Parque Industrial y de Servicios Coyol, San Jose de Alajuela

• Parque Industrial Zona Franca Alajuela, Alajuela

• Saphill, P.I.Z.F. Saphill

• Ultrapark L.A.G., Heredi

• Zona Franca Metropolitana, El Barreal, Heredia

• Zona Franca Puntarenas, Puntarenas

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

PZI v roce 2016 představovaly 2,8 mld. USD, což je zhruba o 100 mil. USD více než v roce 2015. Za posledních 5 let se
příliv PZI do země téměř zdvojnásobil.

Kostarika se stává atraktivní destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nízké a význam má i
skutečnost, že země má uzavřeno několik dohod o volném obchodu s EU, USA a středoamerickými a karibskými státy (viz
www.procomer.com).

Historicky nejvýznamnější zahraniční investicí byla stavba továrny na výrobu mikroprocesorů americké společnosti Intel,
která nejen přispěla k navýšení HDP, rozšíření pracovních příležitostí, ale rovněž významně posílila exportní potenciál
Kostariky. V letošním roce však americký výrobce ohlásil přenesení větší části výroby do Vietnamu a výrazné utlumení
produkce v Kostarice do budoucna.

V poslední době největší zájem zahraničních investorů přilákala odvětví elektrotechnického průmyslu, energetiky, dopravy
a infrastruktury. Investice směřovaly rovněž do výstavby nových silnic a dálnic.

2012 2013 2014 2015 2016
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Přímé zahraniční 2,2 2,3 2,4 2,7 2,8

investice (mld.

USD)

Zdroj:
BCCR

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

Kostarická vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice jsou preferovány
především do elektroniky, infrastruktury, dopravy, energetiky, financí a služeb (call centers).

Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích (viz www.comex.go.cr, www.hacienda.go.cr,
www.procomer.com).

Z hlediska mezinárodních ratingových agentur je investiční klima v Kostarice považováno za stabilní a nachází se v tzv.
investičním pásmu. Rating dle Moody´s je Ba1, Standard and Poors hodnotí Kostariku známkou BB a Fitch BB+.

Rizika investování v Kostarice odpovídají rozsahu nabídnuté investice, tj. přímé zahraniční investice spojené se
schvalovacím řízením a četnými jednáními s místními úřady, zejména finančními. Podpora některé z bank by usnadnila
přístup na panamský trh s multiplikačním efektem přenosu komerčních aktivit i na sousední středoamerické trhy.
Nesporným rizikovým faktorem je korupce, se kterou je nutné podobně jako v dalších LA zemích počítat.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:

• Zastoupení EU v zemi

• Obchodní vztahy země s EU

• 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

V roce 1986 byla v Kostarice otevřena Delegace Evropské unie s následujícími kontaktními údaji:

Oficina en Costa Rica: Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso / 50 metros oeste Rotonda de la Bandera Apdo. 836-1007,
San José, Costa Rica

Tel.: (506) 2283-2959

Fax: (506) 2283-2960

Email: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu Web: http://eeas.europa.eu

Z členských zemí EU mají své zastupitelské úřady v Kostarice následující státy: Německo, Španělsko, Francie, Velká
Británie, Itálie, Nizozemsko.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Kostarika je smluvní stranou Asociační dohody EU – střední Amerika uzavřené v honduraské Tegucigalpě dne 29. června
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2012. Zatímco Evropský parlament dohodu ratifikoval 11. prosince 2012, na straně středoamerických zemí dosud
ratifikační proces probíhá. Asociační dohoda EU – střední Amerika je ambiciózní komplexní dohodou postavenou na
třech pilířích: politickém dialogu, spolupráci a ekonomické integraci.

Politický dialog umožňuje udržování stálé platformy mezi oběma regiony umožňující výměnu pohledů na jakákoliv
témata, jako např. lidská práva, správné vládnutí, roli zákona, demokracii a ochranu životního prostředí. Spolupráce se
soustředí na pomoc regionu formou rozvojových programů.

Obchodní část dohody si klade za cíl vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a střední Amerikou včetně vytvoření
vhodných podmínek pro růst investic a kapitálu. Obchodní ustanovení asociační dohody se začala pro Kostariku
provizorně aplikovat od října 2013. Obsahují snížení cel, netarifních překážek obchodu, liberalizaci trhu se službami,
ochranu zeměpisných označení (GIs), otevření trhu s veřejnými zakázkami, u TBTs (technical barriers to trade) a SPS
(sanitary and phytosanitary measures) se obě strany zavázaly plnit závazky vyplývající z dohod WTO a v některých
oblastech jít nad rámec těchto dohod.

EU je významným obchodním partnerem Kostariky – podle údajů Eurostatu EU dováží z Kostariky celých 43% všech
dovozů ze středoamerického regionu. Během posledních deseti let nicméně objem obchodu s Kostarikou poklesl o
16.8%, především z důvodu faktoru Intel a klimatických dopadů na produkci řady zemědělských plodin. V současné době
je EU třetím nejvýznamnějším cílem kostarických exportů (19%) po Severní Americe (44%) a regionu střední Ameriky
(24%). EU dováží z Kostariky především banány, ananas, lékařskou a ortopedickou techniku, ovocné šťávy a koncentráty.
V rámci kostarických dovozů představuje EU třetího největšího partnera, po Severní Americe (48,3%) a Asii (23%).
Kostarika dováží z EU 17% všech importů středoamerického regionu, přičemž hlavními položkami dovozu jsou léky,
automobily, séra a potravinářské polotovary.

Vývoj obchodu zbožím EU – Kostarika

Rok Hodnota
v mil. Euro

Dovozy

Přírůstek

(%)

Podíl na
dovozu EU
(%)

Hodnota
v mil. Euro

Vývozy

Přírůstek

(%)

Podíl na
vývozu EU
(%)

Bilance

2011 3.685 2,4 0,2 779 2,6 0,1 -2.907

2012 4.295 16,5 0,2 747 -4,1 0,0 -3.548

2013 4.054 -5,6 0,2 823 10,1 0,0 -3.231

2014 3.771 -7,0 0,2 829 0,8 0,0 -2.942

2015 2.250 -40,3 0,1 971 17,1 0,1 -1.280

2016 2.354 4,6 0,1 1.052 8,4 0,1 -1.302
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3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU – Latinská Amerika v letech 2014 – 2020 je definována v tzv. Víceletém orientačním programu
EU pro Latinskou Ameriku (Multi-Annual Indicative Programme), sestávajícího ze dvou komponentů – iniciativ na
kontinentální úrovni otevřených všem státům a podpory sub-regionu Střední Ameriky. Na období 2014 – 2020 je v
unijním rozpočtu na tyto programy v Lat. Americe alokováno celkem 925 mil. EUR.

V rámci programů rozvojové spolupráce EU podepsala s Kostarikou v roce 2012 dohodu o finanční pomoci v rámci
Programu občanské bezpečnosti (PROSEC). Cílem programu je zlepšit profesionalitu kostarických policejních složek při
jejich boji za bezpečnost v zemi. V květnu 2014 takto Kostarika obdržela první částku ve výši 4 milionů Euro a v lednu
2016 druhou část z celkových 13 milionů Euro (4,25 milionů Euro).

Ročně Kostarika dostává rozvojovou pomoc ve výši cca 124 milionů USD. Od EU a členských států EU dosahuje rozvojová
pomoc 27 mil. EUR. V zemi pracují NGO, které se v činnosti soustřeďují převážně na problematiku rozvojové pomoci. Dle
informace DEU v Nikaraguy poskytla EU v roce 2012 do Kostariky rozvojovou pomoc ve výši 2,83 milionu EUR a v roce
2013 ve výši 2,6 milionu USD (tzn. bez individuálních projektů ZRS poskytnutých členskými státy 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 oblastech ekonomické
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

Zahraničněobchodní obrat mezi ČR a Kostarikou je velmi nevyrovnaný se značným deficitem na české straně, což je
důsledkem zejména vysokých nákupů mikroprocesorů značky Intel českými subjekty

v Kostarice. Do budoucna se však očekává snížení negativní bilance, neboť US výrobce přesouvá značnou část produkce z
Kostariky do Vietnamu.

V roce 2016 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kostarikou 189,6 mil. USD, z toho český export činil 7,1 mil.
USD a dovoz 182,5 mil. USD. Ve srovnání s rokem 2015 český export poklesl o 0,2 mil. USD. Celkový vzájemný obrat
poklesl o téměř 50 %. I nadále však Kostarika zůstává nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu Střední
Ameriky.
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Stabilita kostarického trhu je dobrým vkladem pro další rozvoj bilaterálního obchodování. Obrovský deficit ve
dvoustranné výměně ČR s Kostarikou (-175,3 mil. USD) je výsledkem především interkorporátních dodávek polovodičů
(elektrických integrovaných obvodů) značky Intel a dalších výrobců elektronických komponentů z Kostariky pro
multinacionální investory, kteří mají v ČR továrny na výrobu elektronických a ICT zařízení.

Obchodní výměna ČR - Panama (mil. USD)

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz ČR 6,6 9,4 6,0 7,3 7,1

Dovoz ČR 325,0 443,0 337,1 362,4 182,5

Obrat 331,6 452,4 343,1 369,7 189,6

Bilance -318,4 -433,6 -331,1 -355,1 -175,3

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Kostariky:
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Pokud jde o zbožovou strukturu vývozu ČR na kostarický trh, v loňském roce převládaly v českém exportu plasty a
výrobky z plastů (HS 39, celkově 30 % CZ exportu do Kostariky, tj. 2,1 mil. USD), dále stavební stroje – silniční válce a
dusadla (HS 84, 983 tis. USD), mechanické nástroje – čepelky doholících strojků (HS 82, 683 tis. USD), elektronika – telefonní
přístroje (HS 85, 618 tis. USD), lékařský nábytek (HS 94, 357 tis. USD), zbraně a střelivo (HS 93), potraviny – syrovátka (HS
04, 244 tis. USD), výrobky ze železa a oceli – tlakové plynové nádoby (HS 73), dusíkatá hnojiva (HS 31, 149 tis. USD) a
kontrolní a měřící přístroje (HS 90, 137 tis. USD).

Dovoz ČR z Kostariky:

V kostarickém vývozu do ČR jednoznačně dominovaly procesory, integrované elektrické obvody,paměťová zařízení a
elektrické odpory (HS 85, 316,4 mil. USD, tj. 90 % celkového exportu na český trh), Zbytek vývozu připadl na ovoce –
banány, ananas a melouny (HS 08, 17 mil. USD), dále části a součástistrojů na automatické zpracování dat (HS 85, 4,6 mil.
USD), lékařské přístroje – zejména ortopedické pomůcky, katétry a kanyly (HS 90, 3,6 mil. USD), organické chemikálie –
deriváty polykarboxylových kyselin (HS 29, 1,3 mil. USD), okrasné rostliny (HS 06, 349 tis. USD), kávu (HS 09, 182 tis. USD) a
ovocné šťávy (HS 20, 170 tis. USD).

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude cestovní
ruch, obchodní služby a doprava.

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

Dle informací dostupných ZÚ Bogota Joint-venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické
spolupráce dosud neexistují.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody

• Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1972)

• Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1982)
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• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele
národních cestovních pasů (2000)

• Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky (1998). V
souvislosti se vstupem do EU jedná ČR o renegociaci dohody

• Memorandum o konzultacích mezi MZV ČR a Kostariky (2005)

• Memorandum o spolupráci mezi Diplomatickými akademiemi MZV ČR a MZV Kostariky (2005)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Kostarika nepatří mezi prioritní země v rámci rozvojové pomoci ČR. Za poslední období ČR realizovala v Kostarice několik
projektů ad hoc rozvojové a technické pomoci v malém měřítku.

ČR zaslala Červenému kříži v San Miguel de Sarapiquí 250 000 Kč jako pomoc postiženým zemětřesením ze dne 8. 1.
2009. Pomoc byla využita k vybavení školáků v provizorních táborech uniformami a školními pomůckami.

V roce 2009 Česká geologická služba ukončila v Kostarice rozvojový projekt „Prevence geologických rizik“.

ČR udělovala Kostarice tradičně 3 stipendia. Po reformě stipendijního systému neposkytuje od roku 2009 stipendium
žádné. V roce 2014 bylo do Kostariky poskytnuto 200 000 Kč na MLP s názvem „Fotbal jako prostředek proti náchylnosti
mládeže k drogám“ a v roce 2015 stejnou částku na vybavení kuchyně poskytující denně obědy těm nejchudším.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:

• Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

• 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

Vedle tradičních v bodě 4.2 vyspecifikovaných výrobků lze za perspektivní považovat vývozy čistíren a úpraven pitné vody
a spaloven odpadu. Nutným předpokladem je však zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či
dlouhodobého úvěru.

V případě zájmu je možné projednávat případné iniciativy se ZÚ Bogota a honorárním konzulátem v Kostarice. K
perspektivním novým odvětvím patří elektrotechnický průmysl, energetika, doprava a infrastruktura. Příležitostí je i
výstavba nových silnic a dálnic v Kostarice.

Těžba nerostů a lesnictví

Odvětví nepatří k rozvinutým, ale jedná se o důležitá odvětví, na kterých má vláda zájem. Jako příklad lze uvést těžbu
ropy. Trvale zajímavé jsou možnosti při zalesňování.

Cestovní ruch:

V oboru existuje celá řada investičních pobídek, počínaje osvobozením od daní a dovozního cla na importované zařízení,
lodě, suchozemská vozidla, aj. Turistika je vysoce perspektivní oblastí budoucího rozvoje Kostariky (viz www.ict.go.cr).
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5.2 Kalendář akcí

Termín Název akce Popis akce

20.- 22. 7. 2017 EXPHORE Veletrh hotelového a
gastronomického průmyslu

19.-20. 10. 2017 EXPO VINO 2017 Veletrh vín

1. - 12. 11. 2017 SinterCafe 2017 Veletrh kávy
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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 ovlivňující prodej

• 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 platební podmínky, platební
morálka

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

Kostarický trh je otevřený konkurenci a nabízí možnost účasti zahraničních firem. Nejefektivnější formou distribuce
užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců, i když zejména
velké multinacionální korporace realizují své prodeje v rámci globalizace a nadnárodních trhů přímo. Při prodeji
prostřednictvím místního zástupce v zásadě existují dvě varianty, prodej prostřednictvím dealera specializovaného na
určitou komoditu, nebo využití sítě specializovaných obchodů.

Vstup na trh by měl být podložen marketingovou studií, kterou může vypracovat renomovaná firma znalá místních
poměrů. Optimální oslovení klientely by mělo být realizováno předložením nabídky kalkulované nikoli ex-works, ale
včetně dopravného a pojištění, které dává odběrateli představu o celkové ceně. Nabídka by měla být formulována ve
španělštině a doprovázena propagačními materiály, vzorky (umožňuje-li to povaha zboží), referencemi a prezentačními
CD či DVD. Vývozce vstupující na kostarický trh by měl mít promyšleno zajištění servisu, resp. požadavků na servis. Měl by
mít rovněž zkalkulováno, jaké prostředky je ochoten vložit do podpory prodeje a jakým způsobem bude obchodní
transakce financovat. Je třeba zvážit, zda bude pojišťovat rizika insolvence odběratele. Zde mohou významným způsobem
pomoci instituce, jejichž posláním je podpora českého exportu: EGAP a Česká exportní banka.

Nejefektivnější formou distribuce užívanou převážnou většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních
obchodních zástupců, případně formou účasti na výstavách, veletrzích a předváděcích akcích. V zásadě existují dvě
varianty: Prodej prostřednictvím prodejce specializovaného na určitou komoditu nebo využití sítě kapitálově silných
obchodních domů, které mají své pobočky ve většině významných míst. Tyto prodejní domy však prodávají zásadně zboží
vysoké kvality. Trh je do značné míry saturován americkými firmami, jimž v menší míře konkurují dodavatelé z Evropské
unie.

Předpokladem obchodního úspěchu je častý a osobní kontakt s partnery, včetně pozvání na oběd a předávání darů.
Korespondenční akvizice má vzhledem ke shora uvedenému prakticky nulovou účinnost. Primárním kontaktem je osobní
kontakt se zákazníkem nebo zástupcem, pravidelně obnovovaný a ošetřovaný. Místní firmy se nebrání účasti na
mezinárodních jednáních, vč. návštěv v ČR. Jazyková nevybavenost a špatná úroveň marketingu a public relations jsou
bohužel častými jevy, které doprovázejí fyzické i korespondenční jednání českých podnikatelů. Sporadické jsou i reakce
českých subjektů na nabídku ZÚ Bogota ohledně možnosti prezentace jejich komodit formou výstav, účasti na veletrzích,
či pouhého zaslání propagačních a cenových materiálů k provedení katalogové výstavky. Růst obratu by zajistilo větší
propojení podnikatelských subjektů ČR s kapitálem členských států EU, hlavně pak v oblasti energetiky, dopravních
prostředků a také velkých stavebních projektů.
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Nutným předpokladem pro úspěchy českých vývozů, zejména hodnotově velkých zakázek a investičních celků, je zajištění
financování. V případě velkých investičních projektů je nutné uvažovat o principu BOT (build – operate – transfer) jako
nejvhodnějším modelu pro místní trhy. To platí pro celou Latinskou Ameriku, která neoplývá finančními zdroji.

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

Dovozní podmínky a dokumenty:

Vývozní a dovozní režim se po vstupu do WTO uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s uzavíráním dohod o volném obchodu
nejen se státy střední Ameriky, ale i s USA, Japonskem a EU. Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy
Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze
Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního
agenta.

Pokud se týká dokladů požadovaných při dovozu, jsou vyžadovány originály faktur, konosamenty, již zmíněná osvědčení
o původu zboží, balicí listy. Faktury a dopravní doklady by měly být osvědčené kostarickou ambasádou v místě původu
zboží. Vše však záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb.

Ochrana domácího trhu:

Zahraniční obchod a vnitřní trh je v podstatě liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou prakticky žádné, ale
vyžadují se fytosanitární osvědčení, osvědčení o původu zboží, nebo jakostní certifikáty pro určité produkty. Pro dovoz
některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným
ministerstvem.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku je jednou z nejvhodnějších forem pro dosažení požadované
efektivity realizace obchodních zájmů. V přípravné fázi je však nutno počítat s komplikovanou a zdlouhavou
administrativní procedurou. Proto bývá i přes značnou finanční náročnost výhodné využít služeb specializovaných
místních advokátních kanceláří.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
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Jak pro akvizici, tak i pro udržení trvalé přítomnosti již zavedených firem na kostarickém trhu je nutností intenzivní
propagace. V této zemi je specificky velmi nutná účast na veletrzích a výstavách, která je zahraničními firmami využívána
ve spolupráci s místními reklamními agenturami, s ohledem na jejich znalost místní (někdy indiánské) mentality a
schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný případ. Předpokladem efektivní reklamy by měla být její
originalita. Nutno brát v úvahu silné vazby obchodníků na blízké volné zóny obchodu v USA a Panamě.

Ve smyslu účinných mediálních reklamních kampaní existují v oblasti propagace českého zboží a služeb na kostarickém
trhu dosud značné rezervy, což snižuje růst obchodní výměny.

Veletrhy a výstavy:

Veletrhy v San José jsou spíše lokálního významu a při přípravě účasti na těchto akcích je vhodné prostudovat webové
stránky ministerstva obchodu www.comex.go.cr a stránky www.eventospedregal.com.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Podmínky ochrany duševního vlastnictví jsou uvedeny na webových stránkách www.procomer.com a dalších ministerstev.
S konkrétním porušováním práv vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví českých výrobců se ZÚ Bogota v tomto
teritoriu zatím nesetkal.

6.6 Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je založen na státem vyhlašovaných tendrech. Systém podávání informací o státních
výběrových řízeních je značně nepružný a neoperativní. Vyhlašování tendrů je sdělováno se zpožděním, termíny uzávěrek
bývají ve většině případů pouze několik dnů od data

vyhlášení tendrů. Navíc sdělení o vyhlášení tendrů téměř nikdy neobsahují kompletní a jasnou informaci o veškerých
podmínkách. Podmínky výběrových řízení se všeobecně vyznačují značnou komplikovaností, při současném požadavku na
předběžné skládání relativně vysokých účastnických a nebo garančních poplatků. Nutností je nejen znalost místní
mentality, ale zejména úředního jazyka, tj. španělštiny a dokonalé splnění všech podmínek tendru. Právě z těchto důvodů
je vhodné vyhledat spolehlivého zástupce, který s předstihem avizuje českému podnikatelskému subjektu záměr vlády
vyhlásit veřejnou soutěž a zcela jasně a bez jazykových problémů předloží nabídku, která odpovídá vyhlášeným
soutěžním podmínkám, vč. termínů a formy předání nabídky do tendru. Bez zástupce je úspěšná účast na těchto
výběrových řízeních vyloučena.
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Aktuální informace o vypisovaných výběrových řízeních lze nalézt na internetových adresách, uvedených v STI.

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

Způsoby řešení obchodních sporů:

Případné řešení sporů spojených s obchodními operacemi před místními rozhodčími orgány nutno řešit pouze přes
místního advokáta. Šance na úspěch je však malá. Všeobecně se proto doporučuje zakotvit v příslušném obchodním
kontraktu doložku o příslušnosti arbitrážního soudu země vyvážejícího, pro řešení eventuálních sporů vzniklých z daného
obchodu.

Problémy a rizika místního trhu:

Konkurence zahraničních firem vzhledem ke globalizačnímu procesu i konkurence místní výroby na kostarickém trhu sílí
každým rokem. Nabídkové aktivity se proto uskutečňují především náročnou formou akvizičních cest zástupců a
představitelů místních a zahraničních firem.

Pozornost je nutno věnovat zejména reálným cenovým požadavkům za nabízené artikly ve srovnání s konkurenčními
výrobky. Nabízené ceny jsou vzhledem k situaci na místním trhu nízké a jsou založeny na bázi nabídek z asijských zemí a
cen nabízených z volných zón v USA nebo Panamě.

Zcela běžnou součástí místní obchodní praxe jsou neustálé změny termínů schůzek, nebo nedodržování dohodnutých
harmonogramů přípravy a podpisů jednotlivých obchodních případů. Je však možno konstatovat, že se úroveň kultury v
obchodních vztazích v důsledku stále většího zapojení místní ekonomiky do mezinárodního obchodu postupně zlepšuje.
Velký vliv má i místní zastoupení zemí EU, které stále více vnáší do prostředí obchodování komerčně jasné podmínky a
zvyklosti.

Rizika místního trhu pro české podnikatele v LA lze všeobecně shrnout následovně:

•
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Vysoké náklady na zahraniční zastoupení (bez něhož se nelze dlouhodobě v teritoriu uplatnit) a potřeba časté osobní
přítomnosti na trhu. Rizikem je návratnost těchto nákladů.

• Oprávněné obavy z nepříliš transparentního zadávání státních zakázek, které mohou být již předem směrovány na
vybraného dodavatele.

• Vysoké nároky na konkurenceschopnost českého zboží vzhledem k nízké ceně místní pracovní síly a celním
preferencím v obchodě s okolními státy.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka:

Obvyklými platebními podmínkami jsou dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso s odloženou platbou v různých
formách. V některých případech, zejména při navazování nových obchodních kontaktů, je vhodné ze strany českých
subjektů požadovat akontaci. V zemi vládne uspokojivá platební disciplína, obchodní dluhy bývají spíše výjimkou než
pravidlem.

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:

Je třeba předem sjednat a před konáním je vhodné ještě znovu potvrdit obchodní schůzky.

Úřední jazyky a další jazyky:

Oficiálním jazykem je španělština, v teritoriích obývaných indiány se v menší míře používají jejich původní jazyky. K
používaným jazykům patří i angličtina (v turistických centrech a v karibské oblasti).

Státní svátky:
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• ledna – Nový rok

• březen–duben – Velikonoční svátky

• května – Svátek práce

• září - Den nezávislosti (1821)

• listopadu – Den všech svatých

• listopadu – Státní svátek

• prosince – Svátek Neposkvrněného početí

• prosince – Štědrý večer

• prosince – Hod Boží

• prosince – Silvestr

Vznik státu: 15. 9. 1838

Pracovní a prodejní doba:

Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod. s
dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 12:00 do 14:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen
dopoledne.

Obchody jsou většinou otevřené od 8:00–9:00 hodin do 18:00–19:00 hodin. V době od 12:00 do 14:00 hodin bývá polední
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přestávka.

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

V platnosti je bilaterální dohoda o oboustranném zrušení vízové povinnosti pro občany ČR i Kostariky pro všechny druhy
pasů, přičemž celková délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dní. Podrobnosti jsou v zákoně č. 126/1995Sb., z 5. 11. 1994.
Dohoda zakazuje občanům obou zemí vykonávat během pobytu jakoukoliv výdělečnou činnost.

Podrobné údaje týkající se druhů víz a pobytových povolení je možné nalézt na webových stránkách
www.migracion.go.cr.

Kostarika je stále ještě poměrně bezpečnou zemí v regionu střední Ameriky, i když i zde je třeba mít se na pozoru. Ze
zdravotního rizika jde především o nebezpečí malárie a denge (k 8/2013 bylo registrováno 31 tisíc případů onemocnění
denge); z očkování lze doporučit hepatitidu A/B, břišní tyfus.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců včetně občanů ČR v zemi není problémem, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento
mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními
předpisy, které jsou průběžně doplňovány.

Informace ohledně pracovních povolení a dalších migračních opatření lze nalézt na webové stránce: www.migracion.go.cr

Více informací lze získat též na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Kostariky: www.mtss.go.cr

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Kostarikou uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská
péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto
nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.
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7. Kontakty
Podkapitoly:

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

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

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

7.4. Internetové informační zdroje

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

Diplomatickou a konzulární působnost pro Kostarickou republiku má:

Zastupitelský úřad ČR v Kolumbii
Calle 116 No. 7 – 15, Interior 2 – Piso 12
Bogotá
tel. 0057-1-7429142
e-mail: bogota@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/bogota

V hlavním městě San José působí Honorární konzulát ČR v Kostarice:

Honorární konzulka je pí. Bianca Mrázová

Adresa: Carretera a Pavas, De Euromobilia 50 m norte, Rohrmoser, San José
tel.: 00506-2296 3605
mobil 00506-8821 3828
e-mail: bianca@realcitycr.com , consulcheco@gmail.com , sanjose@honorary.mzv.cz

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

Odbor amerických států

Tel.: 224 182 113

Email: amer@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu

Odbor zahraničně ekonomických politik II - Oddělení Amerik

Tel.: 224 853 070

Email: pelant@mpo.cz

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Kolumbii

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

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

• Stav nouze (policie, hasiči i záchranná služba): 911

• Policie: 117

• Hasiči a záchranka: 118

• Červený kříž CR: 128

• Dopravní nehody: 800 800 8000

• Dopravní policie: 2222 9330

7.4 Internetové informační zdroje

Vláda a ministerstva:

• Presidencia de la república http://presidencia.go.cr/

• Ministerio de relaciones exteriores rree.go.cr

• Ministerio de comercio exterior comex.go.cr

• Ministerio de planificación y política económica mideplan.go.cr
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• Ministerio de vivienda y asentamientos humanos mivah.go.cr

• Ministerio de seguridad pública seguridadpublica.go.cr

• Ministerio de obras públicas y transportes mopt.go.cr

• Ministerio de educación mep.go.cr

• Ministerio de hacienda hacienda.go.cr

• Ministerio de trabajo mtss.go.cr

• Ministerio de turismo ict.go.cr

• Dirección general de aviación civil dgac.go.cr

• Asamblea legislativa asamblea.go.cr

Další instituce:

• Dirección general de aviación civil dgac.go.cr

• Asamblea legislativa asamblea.go.cr

• Promotora de comercio exterior procomer.com

Tisk:

• La Nación, nacion.com
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• La República, larepublica.net

• Al Día, aldia.co.cr

• El Financiero, financiero.co.cr

• Diario Extra, diarioextra.com

• La Prensa Libre, prensalibre.cr/

• Tico Times, ticotimes.net/

Televize:

 Repretel www.repretel.com

 Teletica www.teletica.com

Finanční instituce:

• Banco central bccr.fi.cr

• Banco nacional bncr.fi.cr

• Banco de Costa Rica bancobcr.com
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