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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Obsah neuveden

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
• Paraguayská republika
• República del Paraguay
• Tetá Paraguay /guaraní/
• Republic of Paraguay

Prezident Horacio Manuel Cartes byl jmenován 15.8.2013, volební období mu končí v roce 2018.

Víceprezedentem byl zvolen Juan Afara.

Složení vlády
• Ministr zahraničních věcí: Eladio Loizaga
• Ministr zemědělství a chovu dobytka: Juan Carlos Baruja
• Ministr financí: Santiago Peňa Palacios
• Ministr školství a kultury: Enrique Riera Escudero
• Ministr průmyslu a obchodu: Gustavo Alfredo Leite Gusinky
• Ministr veřejných prací a telekomunikací: Ramón Jiménez Gaona Arellano
• Ministr veřejného zdraví a sociálního blahobytu: Antonio Barrios
• Ministr vnitra: Lorenzo Lezcano Sánchez
• Ministr spravedlnosti: Ever Martínez
• Ministr národní obrany: Diógenez Martinez
• Ministr práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení: Guillermo Sosa Flores
• Ministryně pro otázky žen: Ana María Baiardi Quesnel

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

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

• Počet obyvatel v roce 2013 byl 6,568 mil., z toho městské obyvatelstvo tvoří 61,4 % a venkovské 38,6 %. Hustota 19,5
obyvatel/km

2
. Novější data nebyla publikována.
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Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

• Porodnost byla následující: 1995-2000 - 3,9 %, 2000-2005 - 3,5 %, 2005-2010 - 3,1 %. Úmrtnost se pohybovala v
dekádě 2000-2010 kolem 5,6 %/1000 obyvatel.

do 14 let 15-64 let nad 65 let celkem

33,5 61,3 5,2 100

Národnostní složení

1. Paraguayci (mestici) 91 %, Indiáni (guaraní) 3 %, Evropané 3 %, zbytek Němci, Japonci a další.

Náboženské složení

• Ústavou je zaručena náboženská svoboda, žádné náboženství není ustanoveno jako oficiální. Převažuje náboženství
římskokatolické (90 %), zbytek tvoří menonité a jiná protestantská vyznání.

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.

2012 2013 2014 2015 2016

Růst HDP ročně
(%)

-1,2 14,2 4,7 3,0 4,0

HDP (mld. USD) 24,937 28,334 29,704 30,595 31,818

HDP per capita
(USD)

3 821 4 408 4 605 4 052 3826

Nezaměstnanost
(%)

5,8 5,4 5,5 7,3 8,2

Inflace (%) 4,0 3,7 4,2 3,1 3,9

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, Banco Central Paraguay

Paraguay je po zvolení nového prezidenta zemí, která se snaží přitáhnout zahraniční investice a která investuje velké
prostředky do infrastruktury. Celá země prochází modernizací a pokrok je vidět všude. Jedná se o stabilní politický režim,
v ekonomické oblasti velmi liberální. Daňové zatížení je nejmenší z celé Latinské Ameriky. Určitě jde o velmi perspektivní
trh.

Paraguay se snaží urychlit jednání o uzavření dohody Mercosuru s EU.

Pro rok 2017 odhaduje Centrální banka růst ve výši 4,2 %, o něco vyšší než v roce 2016. Inflace by se měla udržet nízká,

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Paraguay

3/23 http://www.businessinfo.cz/paraguay © Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

http://www.imf.org
http://www.imf.org
http://www.imf.org
http://www.businessinfo.cz/paraguay


neočekávají se žádná nepříjemná překvapení.

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

2012 2013 2014 2015 2016

Výdaje v % HDP 25,31 23,57 24,23 25,45 27,52

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 25 731 27 608 32 228 35 272 31 251

Výdaje 27 554 29 434 32 965 35 801 31 443

Saldo -1 823,368 -1 826,224 -736,623 - 529 - 192

Zdroj: Mezinárodní měnový fond

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

2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet plat.
bilance (mil. USD)

-231,49 620,55 15,00 - 354,60 - 156,60

Kapitálový a
finanční účet (mil.
USD)

518,09 244,91 921,23 795,12 489,56

Devizové rezervy
(v mil. USD)

4 994 5 876 6 914 6 589 6 925

Devizové rezervy
(změna v mil.
USD)

24,53 -1 035,69 1 038,00 -325 336

Zahraniční dluh
(mil. USD)

2 241 2 676 5 400 5 464 6 294

Veřejný dluh (%
HDP)

15,9 16,8 17,6 19,7 23,1
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Zdroj: Banco Central de Paraguay

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banco Central del Estado je emisní bankou, podílí se na formulování monetární a úvěrové politiky a udržuje stabilitu
měny.

Paraguayský finanční sektor je otevřený. Mezinárodní banky mohou operovat v zemi za stejných podmínek jako banky
místní. Jednotlivé banky mohou volně stanovovat úrokové míry na depozita a úvěry. Kromě toho všechny finanční
transakce mohou být sjednávány a prováděny v místní měně nebo v jiné volně směnitelné měně. Neexistují restrikce pro
transfer fondů do zahraničí a zahraniční finanční instituce mohou participovat na trhu obligací.

V současné době je paraguayský bankovní systém tvořen 14 bankami s paraguayským kapitálem a 3 bankami
zahraničními. Všeobecně je paraguayský bankovní systém považován za málo efektivní a předimenzovaný. Trpí
nedostatečnou kontrolou i vysokými úrokovými sazbami, které odrazují střednědobý a dlouhodobý kapitál. Kapitál
krátkodobý je většinou spekulativního charakteru. Charakteristická je kapitálová koncentrace, takže např. 50 %
bankovních operací se provádí ve 4 bankovních institucích.

Finanční a bankovní sektor v roce 2016:

Paraguayský bankovní systém je tvořený jednou státní bankou a 13 soukromými bankovními institucemi, dále fungují 3
zahraniční banky.

Seznam všech bank.

1.7 Daňový systém

Daňový systém v Paraguayi upravuje Daňový zákoník z října 2006 (v pdf formátu) a zákon č. 125/91, jehož 4. edice byla
publikovaná 14. srpna 2012 a vychází v knižní podobě pod názvem „Libro Sistema Tributario de la República del
Paraguay“.

Zákon 2421/2004 nově zavádí daň z příjmu fyzických osob. Sazba je diferencována podle výše ročních příjmů, 8% pro
občany s příjmem nižším než 120násobek minimálního platu, 10% pro ostatní s tím, že byl stanoven kalendář postupně
upravující zdanitelné minimum až na hranici 36násobku.

K dalším důležitým daním patří:

• daň z příjmu malého poplatníka (osoby samostatně výdělečně činné), vztahuje se na osoby s ročním příjmem pod
100.000.000 guaraní, sazba 10%,

• daň ze zemědělsko-potravinářské činnosti, vztahuje se na vlastníky využívané půdy o rozloze nad 20 ha a podle
velikosti pozemků v určitých oblastech je sazba 2,5 nebo 10%,

• daň z příjmu právnických osob 10%,
• daň z přidané hodnoty, sazba se podle druhu zdaňovaného subjektu pohybuje mezi 1 a 10%.
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2. Zahraniční obchod a investice
Obsah neuveden

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

2012 2013 2014 2015 2016

Export 7 282 794 9 456 342 9 635 887 8 327 546 8 493 697

Import 10 756 391 11 302 069 11 299 327 9 529 305 9 042 452

Saldo - 3 473 597 - 1 845 727 - 1 663 440 - 1 201 759 - 548 755

Zdroj: Banco Central Paraguay

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

2012 2013 2014 2015 2016

Brazílie 2 877 204 2 849 963 2 956 269 2 624 203 3 011 183

Rusko 708 726 946 821 1 037 541 761 423 646 477

Argentina 545 980 688 065 653 613 578 658 869 612

Chile 191 603 529 217 672 570 591 668 518 362

Nizozemsko 38 474 74 745 429 587 153 901 77 850

Itálie 232 761 343 080 382 686 305 752 298 411
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Turecko 100 280 278 321 292 171 109 963 213 324

Uruguay 108 132 184 675 181 802 146 466 203 391

USA 143 346 246 494 203 445 143 692 142 475

SRN 434 179 335 069 104 842 288 958 198 961

Ostatní 1 902 109 2 979 892 2 721 361 2 622 862 2 313 651

Celkem 7 282 794 9 456 342 9 635 887 8 327 546 8 493 697

2012 2013 2014 2015 2016

Brazílie 2 550 594 2 998 739 3 164 540 2 416 078 2 211 577

Argentina 1 723 832 1 548 324 1 583 263 1 411 555 1 302 850

Čína 2 979 476 3 216 641 2 882 679 2 255 263 2 491 584

USA 857 898 730 517 888 020 748 768 642 469

Chile 137 746 137 440 145 652 147 463 128 206

Uruguay 144 150 137 715 126 780 97 650 107 447

Korea 254 631 223 758 248 590 256 748 187 115

Mexiko 157 034 158 551 207 650 137 774 126 103

SRN 190 958 218 697 253 105 213 814 209 303

Rusko 150 009 192 845 90 326 189 187 82 849

Ostatní 1 610 063 1 738 842 1 708 722 1 655 005 1 552 949

Celkem 10 756 391 11 302 069 11 299 327 9 529 305 9 042 452

Zdroj: Centrální banka Paraguaye
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2.3 Komoditní struktura

Největší exportní položkou kromě elektrické energie v roce 2016 byla sója, které se vyvezlo za 1,890 mld. USD, poté
hovězí maso s objemem 1,108 mld. USD, obilí a kukuřice za 684 mil. USD a sójový olej za 480 mil. USD. Tradičně
největším exportním artiklem je elektrická energie, jíž se v roce 2016 vyvezlo za 2,131 mld. USD.

Vývoz do EU v roce 2016 poklesl a dosáhl 1,197 mld. USD. Největším dovozcem do EU byla Itálie s objemem 298 mil.
USD, následovala SRN se 199 mil. USD a Španělsko se 176 mil. USD.

Největší dovozní položkou byly v roce 2016 stroje, přístroje a motory za 2,181 mld. USD, dále paliva za 987 mil. USD,
chemikálie za 842 mil. USD, dopravní prostředky za 700 mil. USD, automobily za 375 mil. USD. Statistiky dovozů podle
uskupení nebyly zveřejněny.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Režim zřizování a fungování zón volného obchodu je stanoven zákonem 523/95 a usnesením 15.554 z roku 1996. Pro
kontrolu aktivit je zřízena Národní rada pro zóny volného obchodu, skládající se ze zástupců 3 ministerstev, financí,
průmyslu a obchodu a veřejných prací a komunikací.

Mezi oficiální zóny volného obchodu v Paraguayi patří Ciudad del Este (třetí největší zóna volného obchodu na
světě), Villeta, Concepción a Encarnación.

Kromě toho má Paraguay v zahraničí pronajato několik bezcelních zón, které částečně kompenzují relativní geopolitickou
nevýhodu absence přístupu k moři. V Chile se tato zóna nachází v přístavním městech Antofagasta, v Argentině v Buenos
Aires a Rosariu, v Uruguayi v Montevideu a v Nueva Palmira. Obratem nejvýznamnější jsou zóny v Brazílii v přístavech
Santos, Río Grande a Paraguaná.

Bližší údaje o režimu volných zón naleznete na: http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=545 - bohužel
pouze ve španělštině.

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

K hlavním zahraničním investorům v roce 2015 patřily Brazílie, USA a Španělsko. Nejvíce investic v posledních letech
putuje do sektorů obchodu, průmyslu na zpracování sóji, chemického průmyslu, finančních a pojišťovacích služeb, říční
dopravy, telekomunikací, potravinářského průmyslu.

2012 2013 2014 2015 2016

PZI (v mil.USD) 480 382 390 564 nejsou známy
údaje
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Zdroj: Banco Central de Paraguay

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

Přístup zahraničních investic na domácí trh je upraven zákonem 117/91, který zaručuje stejná práva domácím i
zahraničním investorům. Je možná repatriace zisku a kapitálu. Daně jsou nejnižší ze zemí Mercosuru: fyzické osoby neplatí
daň, daň z přidané hodnoty se pohybuje podle druhu nejčastěji mezi 1 a 10%, s výjimkou ropných produktů (50%) a 30%
daň ze zisku, ale v případě jeho reinvestování je to pouze 10%. Repatriovaný zisk je zdaněn celkem 35% (30% ze zisku a
5% z transferované částky).

V roce 1991 vstoupil v platnost zákon č.60/90 o podpoře zahraničních investic. Tento zákon zahrnuje osvobození od
správních poplatků při zakládání společností, při vydávání akcií a povolení pro bezcelní dovoz surovin a zařízení.
Společnost založená s účastí zahraničního kapitálu je po dobu prvních pěti let osvobozena z 95% od placení daně z
kapitálového výnosu. Důsledná aplikace několika zákonů ze 70. let umožňuje působení zahraničních bank a finančních
institucí bez jakýchkoli omezení.

Zákonem je stanoveno odškodnění pro zahraniční vlastníky půdy v případě vyvlastnění jejich pozemků.

Paraguay má s ČR uzavřenou smlouvu o podpoře a ochraně investic. Kromě toho také s následujícími zeměmi: SRN,
Rakousko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Itálie, Portugalsko, Švýcarsko, Maďarsko,
Rumunsko, USA, Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Kostarika, Salvador, Ekvádor, Peru, Kuba, Bolívie,
Jihoafrická republika, Korea a Tchaj-wan.

Zvláštností paraguayské ekonomiky je systém tzv. „maquilas“. Jedná se o nástroj podpory přílivu zahraničního kapitálu,
kdy na území Paraguaye mohou zahraniční subjekty založit firmy za účelem transformace, výroby, opravy zboží dočasně
takto dovezeného s cílem reexportu. Zahraniční partner tak může dle dohody dovézt vše potřebné k uvedeným procesům
(materiál, strojní vybavení, personál, technologii, apod.) bezcelně a zaplatí pouze 1% z hodnoty přidané v Paraguayi.
Uvedený systém upravuje zákon 1.064 Ley de la Maquila en Paraguay.
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3. Vztahy země s EU
Obsah neuveden

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

Zastoupení EU v Asunciónu sídlí na adrese:
Calle America 404, Asunción, Paraguay
Tel: (+595) 21 206069
Fax: (+595) 21 213975
E-mail: paraguay@eeas.europa.eu
Web: www.eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Již několik let probíhá jednání o uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Mercosurem. Paraguay má na jejím
uzavření velký zájem a při svém předsednictví pro tempore ve druhé polovině 2015 se snažila jednání posunout, což se jí
podařilo. V první polovině roku 2016 došlo k výměně nabídek obou bloků a do konce roku 2017 by měla být Dohoda
podepsána.

Jinak EU má v Paraguayi na rozdíl od Argentiny dobré jméno a do země směřují různé obchodní delegace členských zemí.
Paraguayská vláda spolu s Delegací EU uspořádaly ve dnech 20.-21.3.2017 III. Investiční fórum EU-Paraguay, jehož se
zúčastnila i česká delegace v čele s náměstkem ministra průmyslu a obchodu V. Bartlem.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU v letech 2007-13 věnovala Paraguayi v rámci rozvojové spolupráce 130 mil. USD. V současnosti probíhá další etapa
spolupráce v rámci programu 2014-2020.

Více podrobností.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016

Export 3 535 000 5 168 000 5 059 000 5 721 000 4 943 000

Import 157 000 278 000 2 613 000 567 000 1 206 000

Saldo 3 378 000 4 890 000 2 446 000 5 154 000 3 737 000

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží Objem

8708 Části součásti vozidel 771 000

8703 Auto os aj vozidla motorová pro
přepravu osob

643 000

3304 Přípravky kosmetické, líčidla 543 000

3917 Trouby trubky hadice z plastu 491 000

4011 Pneumatiky nové z pryže 417 000

8544 Dráty kabely vodiče elektr. ost
izolované aj

268 000

8429 Buldozery sovnávače rypadla 179 000
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8479 Stroje mechanické 179 000

2402 Doutníky doutníčky cigarety 170 000

8802 Aerodyny ost. lodě kosmické nosiče 126 000

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží Objem

1207 Semena plody olejnaté ostatní i
drcené

597 000

3824 Připravená pojidla pro licí formy
nebo jádra

110 000

1211 Rostliny plody aj pro parfumerii
lékařství ap

55 000

0504 Střeva měchýře žaludky celé části 38 000

0814 Slupky citrus plodů melounů čerstvě
zmražené

36 000

8407 Motory píst zážehové spalovací
vratné rotační

33 000

1703 Melasy získané extrahováním rafinací
cukru

31 000

0201 Maso hovězí čerstvé chlazené 30 000

1108 Škroby 30 000

3302 Krev lidská živočišná antisera látky
očkovací

29 000

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Údaje o vzájemné výměně služeb s Paraguayí nejsou Českou národní bankou sledovány.
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4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Podle informací zastupitelského úřadu nemá v Paraguayi žádná česká firma stálé zastoupení. O zřízení zastoupení uvažuje
IT firma Brightway Solution.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Rámec spolupráce v bilaterální ekonomické a obchodní oblasti tvoří Dohoda o ochraně a podpoře investic (v platnosti
od 24. 3. 2000). V souvislosti se vstupem ČR do EU byl předán paraguayské straně návrh na úpravu Dohody tak, aby
odpovídala legislatuře EU, zatím k dohodě nedošlo.

Po připojení ČR k EU pozbyla platnost Obchodní dohoda mezi ČR a Paraguayskou republikou.

V jednání je Memorandum o porozumění mezi ministerstvy obrany. Česká strana předala návrh Memoranda, čekáme na
vyjádření paraguayské strany.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci vzdělávacích programů česká vláda každoročně poskytovala stipendijní místa ke studiu na vysokých školách v ČR.
Součástí stipendia je přípravný kurz českého jazyka, po kterém studenti nastupují na lékařské, zemědělské, pedagogické či
podobně prakticky zaměřené fakulty. Během studia dostávají stipendium a je jim hrazeno zdravotní pojištění. V souladu s
novou strategií poskytování stipendií byla místa pro Paraguay zrušena. Zatímco ještě v roce 2007 jsme poskytli
stipendium pro 6 studentů, v letech 2012-13 již žádné. Na školní rok 2015-6 byla Paraguyi opět přidělena 2 místa, na
školní rok 2016-17 pak 1 místo.

Česká republika již sedmým rokem podporuje vzdělávací projekty soběstačného vzdělávání nadace Fundación Paraguaya.
Ta je průkopníkem modelu soběstačného vzdělávacího systému, za který získala několik mezinárodních ocenění. Od
svého vzniku v roce 1985 přispěla k vytvoření 50 tisíc nových pracovních míst po celém světě a v současnosti se projekt
úspěšně aplikuje v Africe. V roce 2012 ČR přispěla částkou 400 000 Kč na rozvoj zemědělské školy v obci Belén v provincii
Concepción (asi 400 km severně od Asunciónu). Částka byla použita na nákup dojnic v rámci programu rozšíření chovu
dobytka a zvýšení produkce mléčných výrobků. V minulých letech ČR podpořila školu v obci Cerrito u Asunciónu, která je
v současnosti již plně soběstačná. V roce 2013 podpořila ČR projekt soběstačné školy v San Pedru, částka 250.000 Kč byla
využita na výstavbu drůběžárny a stáje pro prasata. V roce 2014 přispěla ČR částkou 400 000 Kč na výstavbu
zavlažovacího zařízení zemědělské školy v San Pedru. Pro rok 2015 byla vyčleněna částka 200 000 Kč na výstavbu výkrmny
kuřat v Belénu. V roce 2016 Česká republika financovala výstavbu rostlinné školky a zastínění záhonů v obci Cerrito ve výši
200.000 Kč. Pro rok 2017 je schválen příspěvek ve výši 200.000 Kč na výstavbu chladícího boxu na kuřata opět v Cerritu.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obsah neuveden

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

Perspektivní obor Konkrétní příležitosti Zdůvodnění ZÚ

Kolejová doprava 8703 Železniční nebo tramvajové
vozy osobní s vlastním pohonem

Železniční infrastruktura je velmi
zastaralá a vláda ji chce
modernizovat. V současné době
probíhá výstavba příměstského vlaku
z Asuncionu do Ypacaraí, uvažuje se
o dalších projektech. Možnosti se
naskýtají právě ve výstavbě
příměstských tratí, kde by se mohly
prosadit české tramvaje a trolejbusy.
Projekty vypisuje Ministerstvo
veřejných prací a komunikace
(Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones). Podrobnosti lze
nalézt na: www.mopc.gov.py.

8606 Vagóny nákladní pro žel. aj.
dopravu kolejovou

8607 Části součásti vozidel žel aj
dopravy kolej.

Strojírenství 8429 Buldozery srovnávače rypadla
apod s pohonem

Paraguay v posledních letech
investuje velké prostředky do
infrastruktury, zvláště do
modernizace silnic a dálnic.
Uplatnění by mohly najít stavební
stroje a další těžká technika. Dalším
oborem jsou telekomunikace,
protože telefonické spojení je pouze
na hlavních dopravních osách.

8428 Zařízení ost zdvihací nakládací
manipulační

8482 Ložiska kuličková válečková
jehlová

7311 Nádoby tlakový pro plyn z
železa a oceli

Zbraně 9302 Revolvery, pistole a jiné střelné
zbraně

Jde o historicky úspěšný artikl, v
zemi velmi žádaný.

Aktuální sektorové příležitosti pro Paraguay

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).
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Velmi perspektivní je výstavba a modernizace dopravní infrastruktury:

• rozsáhlá rekonstrukce železniční a silniční sítě a budování dálnic na hlavních tazích (v první fázi Asunción - Ciudad
del Este) bude vyžadovat investice do parku stavebních a silničních strojů;

• velká města (Asunción a Ciudad del Este) plánují investice do městské a příměstské hromadné dopravy (perspektivní
je zejména možnost participace na výstavbě trolejbusové či tramvajové sítě v Asunciónu);

• existují projekty tzv. "bioceánského koridoru", spojujícího Atlantický a Pacifický oceán, jehož severní větev má vést
přes Paraguay;

• rozšiřování splavných úseků hlavních řek (Paraná a Paraguay, perspektivně i Pilcomayo) si vyžádá nákupy nové
techniky (sací bagry);

• modernizace a zvyšování mezinárodní kategorie letišť v zemi poskytuje prostor i českým firmám.
• novou příležitostí jsou malé vodní turbíny o kapacitě 5-10 MW, Paraguay plánuje výstavbu 21 nových malých

vodních elektráren. Více informací na http://www.ssme.gov.py/

5.2 Kalendář akcí

Nejvýznamnější výstavou je ExpoParaguay, která se koná každoročně v hlavním městě Asuncionu. V roce 2017 se koná v
termínu 8.-23.7 Jedná se o všeobecnou výstavu, která zahrnuje všechny obory, hlavně zemědělství, ale i strojírenství atd.

Ve dnech 20.-21.3.2017 se v Asunciónu uskutečnilo III: Investiční fórum EU-Paraguay, jehož se zúčastnila i oficiální česká
delegace vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu V. Bartlem.

Odkazy na výstavy a veletrhy v Paraguayi.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k netransparentnímu obchodnímu prostředí není možno bez místního (důvěryhodného) zástupce uzavřít žádný
větší obchod. Určitou pomocí by mohl být honorární konzulát ČR, který byl otevřen v listopadu 2005. Konzul Antony
Chytil má dobré kontakty na úrovni vlády i podnikové.

U rozsáhlejších obchodů s účastí státního sektoru nebo u akcí investičního charakteru jsou obvykle vypisovány tendry.
Kritériem úspěšnosti v tendrech je zejména cena a technická úroveň, v konečné fázi však rozhodují „mimoekonomické
faktory“. Je možno vstoupit do konsorcia dodavatelů jako subdodavatel. Mnohé tendry jsou vypisovány pro členy
Meziamerické rozvojové banky (BID). ČR mezi ně nepatří, proto jsou české subjekty z těchto obchodů předem vyřazeny.

Jistá možnost pro české firmy by se mohla otevřít v rámci projektů EU.

Využívání místních zástupců:

Klasickým prodejním kanálem v Paraguayi je využití místního zástupce, specializovaného v dané komoditě. Zástupci v
příbuzných komoditách si mnohdy nekonkurují, nýbrž si trh rozdělí a společně obhospodařují. Zástupce může pracovat na
provizní bázi nebo na vlastní jméno a účet. Obchodní sféra v Paraguayi je relativně úzká a prakticky všichni účastníci se
osobně znají. Právní rámec pro vztah mezi zahraniční firmou a místním zástupcem tvoří zákon 194/93. Z něj vyplývá také
povinnost prokázat u soudu ukončení smluvního vztahu, jinak je zahraniční firma povinna svému bývalému zástupci
zaplatit odškodné.

Pokud bude sjednáván jako platební instrument akreditiv (nejlépe neodvolatelný a potvrzený) nebo platba předem v
hotovosti, nemělo by k problému dojít. Jiná platební podmínka je již riskantní.

Vzhledem k nestandardnosti podnikatelského a obchodního prostředí je platba v hotovosti poměrně častá.

Od r. 1994 vláda povoluje kontrakty v cizích měnách a neexistují legislativní zábrany pro převod cizí měny. Zákonem
60/90 je povolena repatriace kapitálu a zisku. Z repatriovaného zisku je pouze nutno zaplatit 5% daň z poukazované
částky. Na transakce převyšující 10.000 USD platí ohlašovací povinnost vůči bance.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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V současné době probíhá diskuze o dalším fungování uskupení Mercosur. Paraguay má zájem o urychlené uzavření
dohody s EU, svou nabídku výrobků a služeb předložila mezi prvními.

Vláda vytvořila Národní plán exportů, jehož hlavním cílem je dosažení konkurenceschopnosti paraguayských výrobků a
služeb na mezinárodních trzích. K dosažení stanovené mety je podle Plánu důležitá součinnost veřejného a soukromého
sektoru a univerzit. Pravomoc k výkonu Plánu je delegována na ministra průmyslu a obchodu. Výkonným orgánem je Red
de Inversiones y Exportaciones - REDIEX (Síť investic a exportů)., která má podobné funkce jako náš Czech Invest a
CzechTrade..

Spolupráci Paraguaye s členskými zeměmi EU určuje Strategie Partnerství s EU (Country Partnership Strategy ) na léta
20015 - 2017.

Paraguay se jako členská země Mercosur od roku 1994 řídí tzv. společným vnějším clem, které je rozděleno do 11 stupňů,
původně ve výši 0 - 20%. Hlavní princip stanovení cla je postaven na zásadě, že výrobek s vyšší přidanou hodnotou má
vyšší clo. V roce 1998 došlo k plošnému zvýšení cel o 3% s tím, že jednotlivé země mohou podle potřeby aplikovat i nižší
nárůst.

Od 1. ledna 1995 se zboží vyrobené v jednotlivých zemích Mercosur pohybuje v rámci tohoto bloku bezcelně.

Při exportu do Paraguaye je vyžadována faktura, dále nákladový list a balicí list (konsignace). Kromě toho může být
požadována proforma faktura a doklad o původu zboží.

Není známo, že by vláda v posledních letech uplatnila netarifní překážky obchodu.

U zemědělských výrobků jsou při dovozu požadovány sanitární certifikáty. Certifikáty musí mít apostillu z MZV v zemi
exportéra. Potraviny a léčiva je nutno před dovozem do Paraguaye registrovat na Ministerstvu zdravotnictví.

Všechny výrobky na trhu musí nést označení země původu, léky (a některé potraviny) musí být označeny datem expirace,
cigarety a další zboží škodící zdraví musí být tímto varováním také viditelně označeny, na importovaném pivu musí být
vyznačen výrobce a další informace ve španělštině. Podobná omezení se týkají textilního zboží a obuvi. Zákaz dovozu je
aplikován pouze u minima produktů, mezi ně patří obnošené šatstvo.

Normami se zabývá národní normalizační a technologický institut (INTN), který spolupracuje s ostatními zeměmi
Mercosuru na tvorbě standardů. Pouze málo paraguayských firem má certifikaci ISO 900 a ISO 1400 (americké normy).

Ochrana domácího trhu

Vztahy s Argentinou a Brazílií do určité míry komplikuje velmi liberální politika Paraguaye v oblasti bankovnictví a
obchodu a naopak.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Založení pobočky zahraniční firmy není komplikované. Žádost o registraci musí být sepsána ve španělštině, ověřena
místním notářem nebo notářem v zemi původu, poté je potřeba na konzulárním odboru MZV ČR vyžádat
apostillu. Žádost musí obsahovat tyto doklady:
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• zakládací listinu a stanovy mateřské firmy,
• doklad země původu o registraci firmy,
• rozhodnutí mateřské firmy o založení právního subjektu v Paraguayi a kapitál pobočky(min. 10.000 USD),
• pověřovací listiny místního vedení společnosti,
• ustanovení o stálé adrese v Paraguayi.

Tyto doklady jsou předloženy Ministerstvům financí a zahraničních věcí a notářsky ověřené pro zápis do obchodního
rejstříku. Současně je třeba firmu účetně zaregistrovat na daňovém úřadu.

Roční výsledky hospodaření, změny základního kapitálu mateřské společnosti i změny základního kapitálu pobočky
nemusí být sdělovány, ale musí být předloženy k nahlédnutí při případné kontrole státními inspektory.

Náklady na založení firmy:

• kolky (dočasně zrušeno): 2 % z kapitálu
• legalizace dokumentů: 100 USD
• notářské poplatky: proporčně ke kapitálu
• daňová a účetní registrace: 500 USD
• honoráře právním zástupcům: 1 500 USD
Základní typy společností

Akciová společnost (Sociedad Anonima, S.A.) je v Paraguayi - výše základního kapitálu musí být v plné výši upsána při
zakládání společnosti.

Akciová společnost musí ze zákona vytvořit rezervu až do výše 20 % upsaného kapitálu, přičemž pro její tvorbu je
odváděno každoročně 5 % ze zisku po zdanění.

Pro založení a udržení akciové společnosti je zapotřebí minimálně dvou společníků (akcionářů), přičemž státní příslušnost
a trvalý pobyt nejsou rozhodující. Pro ředitele akciové společnosti neplatí žádná omezení ohledně trvalého pobytu nebo
národnosti.

U společnosti s ručením omezeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L.) není stanoven minimální kapitál.
Kapitál musí být plně upsán a alespoň 50% musí být uhrazeno v hotovosti. Zbytek možno uhradit do dvou let od založení,
pokud nejde o naturální vklad. Pokud je zbývajících 50% realizováno v naturáliích, musí být tento naturální vklad
proveden ihned při založení společnosti.

Stejně jako v případě akciové společnosti musí být vytvořeno rezervní fond ve výši 20% kapitálu.

Společnost s ručením omezeným musí být založena a provozována alespoň dvěma společníky, maximální počet
společníků je 25, přičemž společníkem nemůže být akciová společnost.

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

Momentálně se jako nejvhodnější forma prezentace českých exportérů jeví spolupráce s Centro de Importadores del
Paraguay C.I.P. (Centrum paraguayských dovozců), e-mail: cip@cip.org.py. Velmi účinnou a osvědčenou formou
propagace je také účast na specializovaných veletrzích a výstavách. V paraguayských podmínkách je ovšem nesrovnatelně
účinnější než jakákoliv reklama osobní kontakt, byť i jen prostřednictvím spolehlivého místního zástupce. Asi třetinu trhu
pokryje samo hlavní město. Nejběžnější je reklama v televizi a v tisku, rozhlas je užíván k reklamě především pro
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venkovské obyvatelstvo. Ostatní formy (billboardy apod.) jsou používány méně.

Výstavy a veletrhy v zemi mají spíše lokální charakter zaměřený na rukodělnou produkci. K významnějším veletrhům lze
zařadit Mezinárodní veletrh dobytkářství, zemědělství, obchodu a služeb (bližší informace).

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Paraguay patří k zemím, kde ochrana práv duševního vlastnictví není prioritou. Na veřejných tržištích jsou prodávány
výrobky s označením světových výrobců a v drtivé většině jsou pochybného původu. Tento tržištní prodej zaznamenává
nejvyští rozkvět v Ciudad del Este.

6.6 Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek je stanoveno zákonem 2.051/2003 de Contrataciones Públicas. Podle něj jsou při výběru
upřednostňovány místní firmy.

Pro eventuální úspěch české firmy je nezbytné dokonale znát podmínky soutěže, jejich formu a perfektně představit
firmu. Uchazeč o veřejnou zakázku se musí zaregistrovat u agentury pověřené organizací celé akce. Vyplněním
podrobného formuláře dochází v podstatě k první části prezentace. Nepříjemná (pro české podniky) je ta okolnost, že u
značné části těch nejzajímavějších zakázek je požadováno, aby země uchazeče byla členem Meziamerické rozvojové
banky (Banco Interamericano de Desarrollo - BID) a tím je dopředu česká firma diskvalifikována.

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

Zásadní podmínkou uspokojivého vyřešení sporů je dobrý advokát. Jde však o záležitost nákladnou. Vlastní soudní
procesy jsou navíc charakteristické značnou zdlouhavostí, mohou trvat i několik let. Proto je lepší zabránit případnému
soudnímu sporu již v počátcích obchodního případu, například zajištěním spolehlivého způsobu placení.

Dlužník je povinen nejdříve uspokojit pohledávky bank, poté státu a teprve nakonec soukromé věřitele.

Je vhodné potenciálního obchodního partnera prověřit u renomovaných firem.

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

Pracovní jednání

Úspěch při obchodním jednání je obvykle založen na osobních kontaktech. Oblečení pro jednání má spíše konzervativní
charakter, zejména v bankovních kruzích. Oficiální jednání se vedou převážně ve španělštině, veškeré záznamy a
dokumenty z jednání se rovněž doporučuje pořizovat ve španělštině, neboť pouze v tomto jazyce mají právní hodnotu a
jsou v zemi registrovatelné. Většina Paraguayců s vyšším vzděláním ovládá obvykle další cizí jazyk, zejména angličtinu.
Paraguayští obchodní partneři většinou vyžadují od svých zahraničních partnerů dochvilnost, i když ji mezi sebou často
nedodržují. Je zvykem dodržovat polední pauzu (12:00 - 15:00). V tuto dobu je neslušné žádat o schůzky, pokud hostitel
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nepozve svého partnera na pracovní oběd. Není vhodné jednání uspěchat, paraguayský partner si obvykle bere čas na
rozmyšlenou.

Je obvyklé, že na společenský podnik se Paraguayci dostaví s půlhodinovým zpožděním. Běžné je oslovování
akademickými tituly.

Státní svátky, pracovní doba

Ústavou je stanoven osmihodinový pracovní den při šestidenním pracovním týdnu. Noční pracovníci mohou pracovat jen
7 hodin, tedy týdně 42 hod. Obchody jsou otevřeny obvykle od 8:00 do 12:00 a od 15:00 do 19:00, od pondělí do pátku a
v sobotu od 8:00 do 12:00.

Úřední hodiny jsou obvykle v pracovních dnech od 8:00 do 17:00, s polední pauzou. Banky jsou obvykle otevřeny od 8:45
do 16:00, ale některé zavírají již ve 12:15.

Celostátní svátky:

• 1. leden - Nový rok
• 1. březen - Den hrdinů
• Zelený čtvrtek
• Velký pátek
• 1. květen - Den práce
• 15. květen - Státní svátek - vyhlášení nezávislosti
• 29. květen - Boží tělo
• 12. červen - Den příměří (ve válce o Chaco)
• 15. srpen - Panna María de Asunción, den založení Asunciónu
• 29. září - vítězství u Boqueronu
• 1. listopad - Všech svatých
• 8. prosinec - Neposkvrněného početí
• 25. prosinec - Boží hod vánoční

Hlavní školní prázdniny začínají během prvního prosincového týdne a trvají do začátku března dalšího roku. Obdobím
dovolených jsou v Paraguayi měsíce leden a únor. Většina firem má v důsledku dovolených silně omezený provoz.

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

V prosinci 1999 vstoupila v platnost Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
mezi ČR a Paraguayí.

V prosinci 2003 byla podepsána Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů mezi ČR a
Paraguayskou republikou, vztahující se na dobu pobytu do 90 dnů za účelem turistiky. Žádosti o dlouhodobé vízum (nad
90 dnů) lze vyřizovat na paraguayském velvyslanectví ve Vídni nebo ji podat na honorárním konzulátu Paraguaye v Praze,
který ji zašle k vyřízení výše uvedenému zastupitelskému úřadu.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
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Cizinci mohou v zemi pracovat pouze po obdržení imigračního víza. Vízum je uděleno v případě, kdy kvalifikace nabízená
cizincem je v Paraguayi nedostatková. Poměrně hladce jsou vyřizovány žádosti těch cizinců, kteří budou v Paraguayi
pracovat na vedoucích místech a důležitých technických funkcích v zahraničních firmách. Pro krátkodobý pobyt českých
občanů (do 90 dnů za účelem turistiky) není s Paraguayí vízová povinnost, tzn., že stačí cestovní pas platný nejméně 6
následujících měsíců od data vstupu na území Paraguaye.

Žádost o dlouhodobé vízum může být vyřizována na paraguayském konzulátu ve Vídni (je možné podat i na honorárním
konzulátu Paraguaye v Praze - ten ji zašle k vyřízení do Vídně). Celý proces je poměrně zdlouhavý.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lze využít soukromých zdravotnických zařízení (za úhradu). V případě, že je pacient pojištěn na cestu a pobyt, musí se
předem u své české pojišťovně informovat na podmínky ošetření.

V posledních letech bylo hlášeno několik případů horečky dengue v Asunciónu a malárie a dengue v provinciích
Caaguazu, Alto Paraná, Canindeyu a Guaira (asi 160 km východně od Asunciónu). Toto nebezpečí je vyšší v letních a
podzimních měsících - tedy od ledna do května. Pitná voda se doporučuje pouze zakoupená v lahvích.
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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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky s působností pro Argentinu a Paraguay
Embajada de la República Checa
Junín 1461, 1113 Buenos Aires
tel.: 0054-11-4807 3107
e-mail: buenosaires@embassy.mzv.cz

Honorární konzulát ČR v Paraguayi
c/Pedro P. Peňa 7027 esquina c/P. Villamayor, Asunción
tel.: 0059521 501864, 446218
fax: 0059521 493018
honorární konzul: Anthony Chytil (anthonychytil@hotmail.com)
vicekonzul: Carola Chytil (carolachytil@hotmail.com)

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

Teritoriálně příslušným odborem na MZV je Odbor Amerických států, teritoriální referent pí. Daniela Čapková, tel. 22418
3390.

Na MPO je zodpovědnou osobou slečna Martina Jeníčková, tel. 224 852 049.

Agentura na podporu zahraničního obchodu CzechTrade pokrývá Paraguay z regionální kanceláře v Sao Paulu, Brazílie

Ing. Marek Zmrzlík

tel. 0055-11-993330777

Centrála na podporu turistického ruchu CzechTourism pro Latinskou Ameriku sídlí v Mexiku:
Petr Lutter, ředitel zahraničního zastoupení CzechTourism pro Latinskou Ameriku
Oficina de Turismo dela República Checa- CzechTourism
Kepler 101, Col. Nueva Anzures, 11590 México, D.F. México
Tel./Fax: +52-55-55458000
E-mail: lutter@czechtourism.com
Web: www.CzechTourism.com
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7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Cestovat do Paraguaye lze vždy jen se zdravotním pojištěním a ještě před cestou se u pojišťovací společnosti informovat,
ve kterých nemocničních zařízeních v Paraguayi je možno se nechat ošetřit. Ve většině případů se ošetření zpoplatňují,
přičemž lékaři vyžadují platbu v hotovosti.

Důležitá telefonní čísla:

• Policie: 911
• Hasiči: 131
• Dobrovolní hasiči: 132
• Rychlá záchranná pomoc: 141

7.4 Internetové informační zdroje

Nejdůležitější státní instituce:

• www.tramitesparaguay.gov.py
• www.presidencia.gov.py
• www.senatur.gov.py

Adresy významných institucí:

• www.bcp.gov.py
• www.rediex.gov.py
• www.hacienda.gov.py
• www.presidencia.gov.py
• www.dgeec.gov.py
• www.tramitesparaguay.gov.py
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