
Souhrnná teritoriální informace Argentina

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Buenos Aires (Argentina) ke dni
21. 6. 2018 20:29

Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace:

2. Zahraniční obchod a investice (s.2)

3. Vztahy země s EU (s.8)

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR (s.9)

5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu (s.17)

6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu (s.21)

7. Kontakty (s.35)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Argentina

1/37 http://www.businessinfo.cz/argentina © Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

http://www.businessinfo.cz/argentina


2. Zahraniční obchod a investice

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

Vývoj obchodní bilance (v mld. USD)

2013 2014 2015 2016 2017

Export 81,660 71,935 56,752 57,733 58,449

Import 73,656 65,249 59,787 55,610 63,971

Saldo 8,004 6,686 - 3,035 2,124 * 5,522

Zdroj: www.indec.gov.ar

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura argentinského vývozu, řazeno dle objemu (v mil. USD)

2013 2014 2015 2016 2017

Brazílie 15 949 13 883 10 098 9 039 9 307

Čína 5 837 4 792 5 387 4 669 4 592

Spojené státy 4 182 4 082 3 435 4 491 4 517

Chile 3 823 2 792 2 405 2 306 2 621

Španělsko 1 669 1 694 1 364 1 648 1 504

Nizozemí 1 913 1 575 1 214 1 183 1 392

Kanada 1 703 1 656 1 292 1 148 1 332

Uruguay 1 753 1 563 1 233 1 139 1 203

Německo 1 637 1 537 1 344 1 272 1 165

Paraguay 1 299 1 215 1 055 983 1 139
Teritoriální struktura argentinského dovozu, řazeno dle objemu (v mil. USD)

2013 2014 2015 2016 2017
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Brazílie 19 161 14 341 13 044 13 605 17 870

Čína 11 341 10 811 11 861 10 489 12 329

Spojené státy 8 069 9 107 7 937 6 985 7 635

Německo 3 892 3 533 3 129 3 054 3 229

Mexiko 2 161 1 647 1 828 1 785 2 081

Itálie 1 666 1 638 1 376 1 436 1 675

Španělsko 1 371 1 078 960 921 1 452

Francie 1 740 1 423 1 453 1 553 1 345

Bolívie 2 844 2 545 1 468 871 1 249

Paraguay 531 499 422 712 1 088

Zdroj: INDEC

Tři největší obchodní partneři Argentin jsou již roky stejní: Brazílie, Čína a USA. Ostatní parteři následují až s velkým
odstupem. Obnovený zájem zahraničních dodavatelů vede k rostoucímu deficitu zahraničního obchodu, který v roce 2017
dosáhl historického rekordu: 8,5 mld. USD. Kvalita a velikost úrody zemědělských plodin jsou nejdůležitější proměnlivou
položkou, která dokáže rozhodnout o tom, jestli obchodní bilance celé země bude kladná nebo záporná.

Podíl EU na argentinském vývozu a dovozu není velký, pohybujeme se v rozmezí 15 - 20 % vývozu a dovozu. V EU
srovnání je největším partnerem Německo, společně s Itálií, Španělskem a Francií. Ve skupině partnerů z EU jsou
nejdůležitějšími faktory dlouhověkost obchodních vztahů a potřeba Argentiny dovážet průmyslové a spotřební zboží
(Německo, Itálie) a také kulturní blízkost a společná historie ((Španělsko). S EU jako obchodním partnerem má Argentina
rostoucí deficity, v posledních letech v řádu 2-3 miliard USD ročně.

2.3 Komoditní struktura

Argentina je primárně zemědělskou zemí, která má ambice se stát 'supermarketem' světa, podle slov prezidenta Macriho.
Argentina je také bohatá na nerostné suroviny. To se odráží i na struktuře vývozu, kde okolo 26 % tržeb z vývozu
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primárních produktů. 38 % expotu jsou zemědělské nebo potravinářské výrobky a 32 % exportu je spojeno s průmyslovou
výroboou. Malá část, asi čtyři procenta, připadá na výcoz paliv a energií.

Pro svůj rozvoj musí Argentina dovážet především kapitálové statky, protože domácí průmysl spoustu výrobků a strojů
vůbec nevyrábí. Kapitálové zboží proto představuje přes 22 % všech dovozů. Zboží k dalšímu zpracování jsou 26 %
dovozů, v dalším pořadí následují části kapitálových statků (19 %), spotřební zboží (13 %), automobily (9 %) a paliva a
maziva (8,50 %).

Zdroj: INDEC

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Podle báze argentinských celních orgánů jsou registrovány následující zóny volného obchodu:

Embassy Zona Franca S.A. (Depósitos Mercadería General e I.M.O.)
Buenos Aires
Web: www.grupoembassy.com.ar
E-mail: ventas@grupoembassy.com.ar

SELSA
Buenos Aires
Web: www.selsa.com.ar
E-mail: info@selsa.com.ar

AMDEK Anrgentina Zona Franca La Plata
Ensenada
Web: www.amdek.com.ar
E-mail: customerservice@amdlogistica.com

America INTERCORP S.R.L.
Los Tilos
E-mail: americaintercorp@uolsinectis.com.ar

COTIA Almacenes La Plata
Buenos Aires
Web: www.cotia.com.ar
E-mail: info@cotia.com.ar

Depósito Franco Paraguayo
Buenos Aires
E-mail: depositofrancoparaguayo@yahoo.com.ar

Depósitos Francos Internacionales S.A.
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Buenos Aires
Web: www.depositosfrancos.com
E-mail: depositosfrancos@arnet.com.ar

LOGRO Zona Franca S.A.
Endenada
E-mail: logrozonafranca@netverk.com.ar

ZOFRACOR S.A. – Zona Franca de Córdoba
Estación Juárez Celman
Web: www.zofracor.com.ar
E-mail: zfc@zofracor.com.ar

Zona Franca Mendoza
Lujan de Cuyo
Web: www.zfmendoza.com.ar
E-mail: info@zfmendoza.com.ar

Zona Franca Bioceanica de Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia
Web: www.zonafranca.com.ar

Zona Franca de La Plata
La Plata
Web: www.zonafranca.com.ar

Zona Franca de Santa Fe, Villa Constitución
Villa Constitución
Web: www.zfs.org.ar

Zona Franca Tucuman
Banda del Río Salí
E-mail: zftucuman@infovia.com.ar

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

Argentinská agentura na podporu investic a zahraničního obchodu počítá výši investic včetně domácích firem, navíc jen
od prosince 2015, tedy nástupu prezidenta Macriho do funkce. Deklarované hodnoty investic sou proto větší, než kdyby
šlo pouze o přímé zahraniční investice. V roce 2017 byly oznámeny investice za 56,3 mld. USD, většina ale pochází z
domácích zdrojů. Agentura také nerozlišuje mezi zahraničními investicemi podle jednotlivých roků, ale uvádí kumulativní
hodnoty u jednotlivých zemí. Nejvíce investic přišlo z Kanady, USA, Brazílie a Číny. Oborově jsou největším příjemcem
investic těžba ropy a plynu a těžba surovin, díle telekomunikace, nemovitosti a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)
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Zahraniční kapitál má stejné postavení jako kapitál domácí. Argentina je členem mezinárodních pojišťovacích společností
jako je Multilateral Investment Guarantee Agency a Overseas Private Investment Corporation, které sice pokrývají rizika
investorů, včetně rizik politických, avšak pojišťovny odmítají tato rizika na sebe brát. Je rovněž členem International
Center for the Settlement of Investment Disputes, což dává investorovi teoretickou šanci dovolávat se svého práva u
mezinárodní nezávislé arbitráže.

Argentina podepsala v uplynulých letech více než 30 bilaterálních smluv o podpoře a ochraně investic se zeměmi, odkud
investice převážně pocházejí (USA, Kanada, Velká Británie, Itálie, Španělsko, SRN, Švýcarsko, Švédsko, Francie, Nizozemí,
Čína, Polsko, Maďarsko, Rakousko). S ČR podepsala Argentina tuto dohodu v roce 1996. V souvislosti se vstupem ČR do
EU byl Argentině předložen návrh na změnu této smlouvy. Argentina o návrzích na změnu uvedených dohod nechce
mluvit s žádnou z vyzývaných zemí.

Podpora zahraničních investic

Argentina je členem Mezinárodní agentury pro bezpečnost investic (Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones -
MIGA), Organizace soukromých investic (Organización de Inversiones Privadas en Ultramar - OPIC) a Mezinárodního
centra pro řešení sporů v oblasti investic (Centro Internacional de Arreglo de Diferendos sobre Inversiones - CIADI). Žádný
z uvedených nadnárodních nástrojů nedokázal v dubnu 2012 zabránit vyvlastnění většinového podílu španělské
společnosti REPSOL v argentinské YPF. Repsol byl nakonec po vleklých sporech odškodněn částkou 5 mld. USD.

Mezi nástroje podpory investic patří:

• zvláštní režim pro podporu průmyslové výroby
• zóny volného obchodu
• všeobecné investiční pobídky
• sektorové investiční pobídky
Zvláštní režim pro podporu průmyslové výroby

Ve všech provinciích existují tzv. zvláštní režimy pro podporu průmyslové výroby, které jsou nástrojem podpory investic
do výrobních odvětví. Většina z těchto režimů se skládá z daňových úlev, preferenčních poplatků za energie, podpory
v oblasti infrastruktury a vybavení, ulehčení procedury při administrativních úkonech, např. při koupi a převodu majetku a
slev při poplatcích za tyto administrativní úkony a preferenčního přístupu k těmto investorům při zadávání veřejných
zakázek.

Zóny volného obchodu

V Argentině existuje celkem 27 celních zón s tím, že každá provincie musí mít alespoň jednu.

Všeobecné investiční pobídky

V roce 2004 Ministerstvo ekonomie Argentinské republiky zákonem č. 25.924 přijalo tzv. „Režim investičních pobídek pro
nové hmotné statky a infrastrukturu“. Součástí tohoto režimu jsou například i některé daňové výhody (např. zrychlená
návratnost daně z přidané hodnoty, možnost zrychleného odepisování, nižší daň z přidané hodnoty – 10,5 % místo
obvyklých 21% apod.) a celní výhody (nulové clo na dovoz výrobních zařízení a hmotných statků, nespadají-li pod zákon
č. 24.051 o nebezpečném odpadu a pod zákon 2 400 o chemických látkách a jsou-li vyrobené v zemích Mercosuru). Pro
dovoz nových hmotných statků nevyrobených v zemích Mercosur je stanovena daň 3 %.

Dále je v rámci těchto pobídek možný tzv. zvýhodněný liesingový režim na pronájem s možností opce na koupi.

Sektorové pobídky:
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• Zvláštní režim pro lesnictví (zalesňování) – řídí se zákonem č. 25.080/2000.
• Zvláštní režim na podporu důlní těžby – je řízen zákonem č. 24.196 a dekrety č. 2686/93 a 779/95.
• Zvláštní režim pro podporu automobilového průmyslu.
• Zvláštní režim na podporu vývoje softwaru (zákon č. 25922).
• Zvláštní režim pro podporu alternativních zdrojů energie – dekrety č. 1395/2001 a 1396/2001, např. se tak podporuje

produkce bionafty v zemi nebo používání plynu na pohon motorových vozidel.
• Zvláštní režim pro průmyslové podniky podnikající na území provincie Tierra de Fuego.
• Zákon 27.191 na podporu produkce elektřiny z obnovitelných

zdrojů http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/norma.htm

Za sektorové pobídky lze považovat i program RenovAR, který podporuje vznik nových zdrojů elektrické energie z
obnovitelnných zdrojů. Vláda v něm poptává výrobní kapacity podle regionálního a energetického členění a investoři
nabízejí výstavbu nových kapacit, za předem garantované ceny. Nejlepším tedy nejnižším nabídkám jsou přiděleny
jednotlivé poptávky a firmy mají 18 měsíců na postavení zdrojů a jejich připojení do sítě. Např. rozvoj soláních projektů
vláda podpořila 18-měsíčním osvobozením od dovozních cel na výrobky, používané při výstavbě solárních elektráren.

Informace o základních podmínkách pro zahraniční investory lze najít na adrese: www.prosperar.gov.ar. Na tuto instituce
se lze přímo obrátit s konkrétním dotazem: info@prosperar.gov.ar.
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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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise sídlí v Buenos Aires na adrese
Ayacucho 1537, 1113 Buenos Aires
tel.: 0054-11-4805 3759
web: http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/index_es.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Hlavními obchodními partnery Argentiny mezi zeměmi EU jsou Španělsko, Nizozemí, Německo, Francie a Itálie. Panuje
shoda, že vývoz do Nizozemí neodpovídá reálné spotřebě argentinského zboží v Nizozemí, ale je dán pozicí Rotterdamu
jako jednoho z hlavních evropských přístavů, kam směřují po moři lodě z Argentiny.

mil. USD Vývoz Dovoz Saldo

Španělsko 1 504 1 452 52

Nizozemí 1 392 490 901

Německo 1 165 3 229 - 2 065

Itálie 1 040 1 675 - 636

Francie 297 1 345 - 1 048

EU celkem 8 702 11 527 - 2 825

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Argentina není příjemcem oficiální rozvojové pomoci (ODA), protože spadá mezi středně-příjmové země. Většina
zahraniční pomoci se proto realizuje prostřednictvím soukromých iniciativ, Delegace EU je také realizátorem několik
programů v sociální oblasti, životním prostředí nebo zdravotnictví, které se svým obsahem blíží rozvojové pomoci, i když
jí oficiálně nejsou. Bližší podrobnosti o poskytování pomoci ze strany Evropské unie prostřednictvím Delegace EU v
Buenos Aires najdete na webu: eeas.europa.eu/delegations/argentina ČR neposkytuje Argentině žádnou rozvojovou
pomoc.
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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

Vývoj obchodní bilance mezi ČR a Argentinou (v tis. USD)

2013 2014 2015 2016 2017

Export 98 527 90 721 88 955 89 956 92 442

Import 47 329 77 586 98 812 117 502 98 116

Saldo 51 198 13 135 - 9 857 - 27 546 - 5 674

Zdroj: ČSÚ

Ze statistik vzájemného obchodu je v případě Argentiny velice těžké vyvozovat nějaké hlubší závěry. Do roku 2015
přetrvácající problémy a omezení zahraničního obchodu se odbourávají jen postupně a meziroční změny proto
nevypovídají příliš o ekonomické aktivitě v Argentině a z toho plynoucí dovozní poptávce. Je vidět, že český vývoz je
objemově víceméně stabilní, což lze chápat jako jen pomalé (znovu)objevování Argentiny ze strany českých firem, protože
celkový dovoz Argentiny roste meziročně o desítky procent. Výkyvy v objemech vývozu způsobují především kolísající
ceny zemědělských komodit, které tvoří velkou část argentinských vývozů k nám.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Argentiny za rok 2017 (tis. USD)

Kód zboží (HS 4) Název zboží Objem

8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod.
s pohonem

10 957

8707 části, součásti a příslušenství 8 112
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motorových vozidel

8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání
nebo k ochraně elektrických obvodů

4 127

8414 Čerpadla vývěvy vzduchové
kompresory apod.

3 638

8517 Telefonní přístroje včeetně telefonů
pro celulární sítě

3 114

3917 Trouby, trubky hadice příslušenství z
plastů

2 792

8413 Čerpadla i se zařízením měřícím,
zdviže na kapaliny

2 731

8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty,
skříně a jiné základny

2 653

5603 Textilie netkané i inpregnované
laminované

2 344

8427 Vozíky stahovací vidlicové aj. s
manipulačním zařízením

2 119

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Argentiny za rok 2017 (tis. USD)

Kód zboží (HS 4) Název zboží Objem

8708 Části, součásti a příslušenství
motorových vozidel

45 376

5101 Vlna nemykaná nečesaná 11 742

2401 Tabák nezpracovaný, odpad
tabákový

7 523
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1202 Oříšky arašidové nepražené jinak
neupravené

4 985

0201 Maso hovězí čerstvé chlazené 4 961

3004 Léky odměřené ne krev amtisera
apod. vata

3 647

1701 Cukr třtinový řepný sacharoza
chemicky čistá

2 485

2008 Ovoce ořechy aj. části rostlin 2 111

2304 Pokrutiny odpad pro extrahování
sojového oleje

1 951

0805 Plody citrusové čerstvé sušené 1 871

Srovnání vzájemného česko-argentinského obchodu odpovídá struktuře obchodu i dalších vyspělých, především
evropských zemí. Argentina poptává průmyslové produkty a hlavní pozice v jejím vývozu zaujímají položky, spojené se
zemědělstvím a potravinovou produkcí.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Argentina je velkým poskytovatelem turistických služeb, z čehož má každý rok miliardové příjmy v dolarech. I čeští turisté
začínají více objevovat argentinskou nabídku a utrácet tak za služby v Argentině. Český vývoz služeb do Argentiny je
minimální, struktura a ekonomický stav argentinské ekonomiky nedává vzniknout přílišnému prostoru pro velký vývoz
služeb, což je příznakem vyspělých ekonomik jako např. USA (prodej software, filmů a hudby, konzultačních služeb aj.).
Většina vzájemné obchodní výměny v oblasti služeb se proto odehrává v oblasti dopravy a turistiky. V roce 2017 naše
firmy vyvezly služby v hodnotě 64,6 mil. Kč a spotřebovaly služby za 118,8 mil. Kč. Česká republika tak vloni zaznamenala
v oblasti služeb deficit 54,2 mil. Kč.

Zdroj: statistika ČNB

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

Vzhledem na geografickou vzdálenost Argentiny od ČR je většina zde přítomných českých firem zastoupena místních
zástupcem nebo dealerem, který obchoduje na svoje jméno, bez uvedené české firmy. Za vxyložené české investory do
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argentinských společností tak lze považovat pouze firmy Moravia IT, Vítkovice Lahvárna, Mega, ZKL.

České firmy v Argentině:

Brand Embassy

Eduardo Mendoza

Mob.: +54 9 11 5400 2868

E-mail: eduardo.mendoza@brandembassy.com

www.brandembassy.com

Mega

Jorge Fesenko

Tel: +540 353 450 7540
Mob.: +549 353 417 2910
E-mail: gueorguiy.fesenko@mega.cz
www.mega.cz

Moravia IT
Mariana Penachi
Nordlink PWP Building
Av. Madres de Plaza 25 de Mayo 3020 - 6th Floor
S2013SWJ Rosario
Tel: +54 0341 5302 406
Mob.: +549341 3669 933
E-mail: marinap@moravia.com
www.moravia.com

Vítkovice Lahvárna
(CIDEGAS)
Los Ciruelos
5993 PIO 1, (7400) Olavarría, Buenos Aires
Tel.:: +54 2284 44-6344/45
www.cidegas.com.ar
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ZKL Rodamientos
Pablo Mendez
Av. Alicia Moreau de Justo 1848
Tel.: +54 9 113944 6505
E-mail: pablomendez@zklgroup.com.ar

www.zklgroup.com.ar

Zástupci českých firem v Argentině:

Aberdeen International (Budvar)

Carlos Paulik

Av. del Libertador 13925

Martinez, Buenos Aires

Tel.: +54 11 4798 3142

E-mail: cpaulik@aberdeenfoods.com

www.aberdeenfoods.com

Ángel Baraldo (Česká zbrojovka)

Alejandro Baraldo

Av. Belgrano 270

Buenos Aires

Tel.:+54 114342 4233

E-mail: alebaraldo@angelbaraldo.com

www.angelbaraldo.com

Altemaq (TOS Varnsdorf)
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Federico Brandt

Defensa 665

Buenos Aires

Tel: +54 11 5238 9873

E-mail: federicobrandt@altemaqsa.com.ar

www.altemaqsa.com.ar

Baremes (Technistone)

Lionel Barese

Espinosa 2253

Buenos Aires

Tel.: +54 9 11 4044-0596

E-mail: lbarese@baremes.com.ar

www.baremes.com.ar

Brisk Latinoamerica (Brisk Tábor)

Tristan Marek

Tel.: +54 911 6594 6954

E-mail: tristan.marek@briskla.com

Henia (Ekopanely)

Juan Manuel Vázquez

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Argentina

14/37 http://www.businessinfo.cz/argentina © Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

mailto:federicobrandt@altemaqsa.com.ar
http://www.altemaqsa.com.ar
mailto:lbarese@baremes.com.ar
http://www.baremes.com.ar
mailto:tristan.marek@briskla.com
http://www.businessinfo.cz/argentina


Tel.: +54 9 3548 467 342

E-mail: jmvz@henia.com.ar

www.hwnia.com.ar

VKING SAS (LET - Aircraft Industries)

Juan Manuel Tobio

Av. del Libertador 1254

Buenos Aires

Tel.: +54 11 3093 1292

jmtobio@vking-ar.com

www.vking-argentina.com

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Argentinou od roku 1998 platnou Dohodu i podpoře a vzájemné ochraně investic.

Předseda vlády ČR podepsal u příležitosti své návštěvy 6. března 2006 Smlouvu o hospodářské a průmyslové
spolupráci. Argentinská strana ratifikovala dokument na podzim roku 2008, o čemž informoval během své návštěvy
v Praze ministr zahraničních věcí, Jorge Taiana. V roce 2011 proběhlo v Praze jednání první Smíšené komise, od té doby se
jej nepodařilo z důvodu nezájmu argentinské strany zorganizovat. Při návštěvě náměstka ministra průmyslu a obchodu V.
Bartla v březnu 2017 došlo ke shodě, že je potřebné zorganizovat další setkání Smíšené komise.

Dohoda o spolupráci mezi ministerstvy obrany

ČR má velký zájem o podpis Memoranda. V současné době je text Memoranda v meziresortním připomínkovém řízení.
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Smlouva mezi Celními správami o spolupráci v elních otázkách

Na jaře 2018 proběhlo v Buenos Aires tzv. technické čtení, které odhalilo některé chyby. Text se proto musel vrátit na
opětovné projednání do ČR a nyní (květen 2018) ještě nedošlo k opětovnému zaslání upraveného textu do Argentiny.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Argentina je podle klasifikace OECD zemí, která nemá nárok na rozvojovou spolupráci, takže ČR jí žádnou neposkytuje.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Energetika 7308 Konstrukce části desky
tyče aj. ze železa oceli

Argentina má deficit ve výrobě a distribuci elektrické energie. Přestože
udávaný instalovaný výkon je více než 32 tis. MW, skutečná produkce
nepřesahuje 26 tis. MW. Ve výstavbě je několik menších tepelných
elektráren, nicméně potřebám země zdaleka nedostačují. Musí se tedy
modernizovat i starší, z nichž některé mají české technologie. Právě zde je
prostor pro české firmy, které by se měly snažit své komparativní výhody
využít. Argentinsko-paraguayská společnost EBY chce opravit 3-4 starší
Kaplanovy turbíny, k tomu instalovat tři nové o výkonu 270 MW.

Také distribuční sítě jsou zastaralé a na jejich modernizaci budou
vynaloženy velké finanční prostředky. Hlavní překážkou výstavby nových
elektráren a modernizace přenosových sítí je regulace cen, které jsou
hluboko pod výrobními náklady. Vláda si je toho vědoma, a proto zahájila
postupný proces snižování dotací s cílem dostat ceny na rentabilní úroveň.
Ani do konce roku 2018 ale nedojde k narovnání cen na výrobní náklady se
ziskovou marží.

Argentina negeneruje ani 2 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, přitom do
roku 2025 to má být až 20 %, do roku 2020 celkem 8 %. Vláda realizuje
program RenovAR, ve kterém poptává různé objemy nových kapacit,
a investoři nabízejí postavit nové zdroje (z vlastních prostředků). Vláda si
poté vybere nejvýhodnější nabídky. V posledním kole RenovAR 2.0 nabídka
nových zdrojů přesáhla poptávku 8x.

7309 Nádrže, cisterny aj. ze
železa, oceli nad 300l

8507 Akumulátory elektrické
včetně separátorů
8402 Kotle na výrobu vodní a
jiné páry

8406 Turbíny na vodní a jinou
páru

8410 Vodní turbíny, vodní kola
a jejich regulátory
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Železniční
doprava

8607 Části součásti vozidel
žel. aj. dopravy kolej

Poměrně široká síť železnic byla v posledních dekádách zanedbávána,
svršky a vozový park jsou zastaralé, jejich obnova si vyžádá rozsáhlé
investice. Vláda začala investovat do modernizace osobní i nákladní
dopravy. Argentina koupila v první fázi pro příměstské vlaky od Číny 3 500
osobních vagónů a 100 dieselových lokomotiv. Šlo o přímou koupi, bez
výběrového řízení. Na jejich opravy a rekonstrukce se už ale licitace vypisují
(firmy SOFSE a Belgrano Cargas resp. BCYL). Velké investice půjdou i do
modernizace nákladních železničních tratí Belgrano Cargas a San Martín.
Celkem má být v letech 2016-2026 modernizováno 4 945 km železničních
tratí převážně v severních provinciích, které jsou nejzaostalejší. Cílem je
zvýšit přepravní kapacitu, která umožní dopravu zboží z tamních regionů do
přístavů v Santa Fe, Rosariu a Buenos Aires (návaznost také na těžební
projekty na severozápadně země). Ruský TechMashHolding slibuje
investovat 200 mil. USD do převzatého železničního depa ve městě Mechita
v provincii Buenos Aires.

8530 Přístroje a zařízení pro
řízení žel. nebo tramvajového
systému

8602 Ostatní lokomotivy, a
malé posunovací lokomotivy

8603 Železniční nebo
tramvajové osobní a nákladní
vozy s vlastním pohonem

Strojírenství 8419 Stroje ke zpracování
materiálů změnou teplot

Argentina většinu strojírenské techniky musí dovážet. Jedním z
potenciálních odběratelů je např. automobilový průmysl, který se vláda snaží
rozvíjet jako prioritní obor a chce ročně v Argentině vyrábět více jak 1 mil.
nových aut. Zde se nabízí příležitosti pro české výrobce strojů. Investice
do těžby nerostů také zvýší poptávku po těžebním zařízení a technologiích.
Argentina se také chce stát světovým „supermarketem“ a vyrábět potraviny,
nejen dodávat zemědělské komodity. Příležitosti se tedy budou objevovat
i v oblasti potravinářských strojů.

8428 Zařízení ost. zdvihací
nakládací manipulační

8431 Součásti jeřábů vozíků
ap. buldozerů fréz

8438 Stroje pro přípravu
výrobu potravin

8474 Stroje k třídění prosévání
ap. zemin kamenů

8479 Stroje mechanické s
vlastní indiv. funkcí

Obranný
průmysl

9304 Zbraně ostatní ne zbraně
sečné bodné

Nákupy zbraní a obranných systému jsou pro vládu tak důležité, že se kvůli
nim zadlužuje v zahraničí. Argentinské ozbrojené složky jsou
podinvestované, ale pro vládu jde o velice důležitý sektor, který se snaží
zmodernizovat. Armáda i policie potřebuje nové pistole a další střelné
zbraně, vzdušné síly radary, pozemní vojsko obrněné transportéry.
V Argentině neexistují centrální nákupy policie, každá provincie nakupuje
samostatně. To by mohla být šance pro české firmy, protože provinční vlády
jsou ve svém rozhodování mnohem pružnější a navíc se dá využít kontaktů
zastupitelského úřadu v některých provinciích.

8802 Ostatní letadla, (vrtulníky,
letouny)

8710 Tanky a jiná obrněná
motorová vozidla

Důlní a těžební
průmysl

4010 Dopravníkové pásy nebo
hnací řemeny

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z priorit nové vlády.
Naleziště Vaca Muerta v provincii Neuquén je druhým největším nalezištěm
břidlicového plynu na světě, jehož prokázané zásoby vystačí Argentině na
500 let. V příštích letech tam má být investováno přes 30 mld. USD, vláda
láka investory garantováním výkupních cen zemního plynu. Země má velké
zásoby mědi, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, draslíku. Vláda láká zahraniční
investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby,
příliv investic a vznik pracovních míst.

.

8602 Ostatní lokomotivy, a
malé posunovací lokomotivy
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Exportní riziko podle OECD: 6/6

Exportní riziko je podle argentinských představitelů ve skutečnosti menší než je hodnocení OECD. Argentina proto usiluje
o přehodnocení (zlepšení) hodnocení svého rizika ze strany OECD ještě během roku 2018. České firmy v expanzi do
Argentiny také podpořila pojišťovna EGAP, která rozhodnutím svého představenstva v dubnu 2018 několikanásobně
zvýšila pojistný limit na vývoz do Argentiny.

Ekonomický rozvoj Argentiny je zásadně spojen se třemi nutnými podmínkami, bez jejichž splnění se země nedostane na
úroveň, na kterou aspiruje a přiblíží ji vyspělým ekonomikám zemí OECD:

- maximální využití surovinového bohatství, s důrazem na jejich využití v domácím průmyslu

- dobrá sklizeň zemědělských plodin a jejich prodej do zahraničí za dobré ceny

- modernizace průmyslové výroby, investice strojů a zařízení.

Využití surovin a dobrá úroda vyžadují kvalitní a rozsáhlou infrastrukturu, která Argentině zatím chybí. Proto je
ekonomický rozvoj země závislý především na dalším rozšíření a modernizaci dopravní a energetické sítě, ale také
rozvojem doprovodných služeb, tedy bankovnictví, telekomunikací nebo logistiky. Všechny tyto aktivity tedy představují
šanci pro české exportéry. Upozorňujeme ale na nutnost sledovat stav finančního trhu, protože Argentina je závislá na
vnějším financování. Náhlé změny na mezinárodních finančních trzích již několikrát Argentinu odřízly od zahraničních
úvěrů a zavinily nedokončení některých velkých projektů v minulosti. I za vlády prezidenta Macriho přetrvává tato vnější
závislost a tato situace se v brzké době určitě nezmění.

5.2 Kalendář akcí

V Argentině se každoročně koná celá řada veletrhů a výstav. Na konkrétní výstavní akce lze získat reference na
Subsecretaría de Negociaciones Económicas y Comercio Internacional, Dirección de Servicios de Apoyo a la Promoción
del Comercio Exterior, Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires, tel.: 0054 11 43108360, fax: 43108359.

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy se zemědělskou tématikou jsou:

• ExpoAgro - 13.-16. března 2018, San Nicolás, Rosario, Santa Fe
• AgroActiva (ČR má prostřednictvím veletrhu Země Živitelka část plochy zdarma) - 6.-9. června 2018, Armstrong,

Sante Fe
• Sociedal Rural Argentina - 16.-20. července 2018, Buenos Aires
• Stavebnictví:
• Batimat - 6.-9. června 2018, Buenos Aires
• Expovivienda - 6.-8. června 2018, Buenos Aires

Telekomunikace a informační technologie:
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• Konference SegurInfo - 24. dubna 2018, Buenos Aires

Strojírenství:

• FIMAQH - 15.-19. května, Buenos Aires (podporuje CzechTrade)

Potravinářství:

• SIAL (Salón Internacional de Alimentación y Bebidas) - zorganizoval se v listopadu 2017, o dalším pokračování se
ještě nerozhodlo

• FIAR - 2019, Rosario, Santa Fe

Nakladatelství:

• Feria del Libro - 24. dubna - 14. května 2018, Buenos Aires

Hornictví a energetika:

• Feria Minera v provincii San Juan - 18.-20. dubna 2018
• Arminera - 7.-9. května 2019, Buenoa Aires
• Oil and Gas - září 2019, Buenos Aires

Turistika

• Feria Internacional de Turismo - 29. září - 2. října 2018, Buenos Aires (účastní se CzechTourism)
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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

V Argentině existuje celá řada firemních institucí (komor, asociací, federací, svazů), které mohou poskytnout informace
vedoucí k navázání obchodních kontaktů.

U rozsáhlejších obchodů nebo u akcí investičního charakteru jsou obvykle vypisovány tendry. Kritériem úspěšnosti v
tendrech je zejména cena a technická úroveň. Lze vstoupit i jako subdodavatel do konsorcia dodavatelů. Mnohé tendry
jsou vypisovány pro členy Meziamerické rozvojové banky (BID), jejímž členem však ČR není, proto jsou české subjekty z
těchto obchodů předem vyřazeny a jsou v Latinské Americe často odsouzeny k roli subdodavatele.

Centrální a provinční vlády podporují rozvoj obchodní a ekonomické spolupráce, zejména jedná-li se o investiční záměr,
fakticky však odkazují zahraniční subjekt do privátního sektoru. Ve většině případů jsou schopny poskytnout dobrý
informační servis a často pomohou vytipovat vhodného partnera. Všeobecně lze říci, že argentinská vláda na všech
stupních považuje za optimální, pokud se zahraniční firma spojí s místním subjektem, poskytne technologii a know-how
a zaměstná pokud možno co největší počet místního personálu. Ve většině případů je na místním trhu velmi důležitá
otázka financování. Je to často první otázka, kterou partner položí. Ten, kdo nemá financování, je zde prakticky bez šance.

V případě strojírenských komodit bychom doporučovali volit následující postup, a to na příkladu dodávky dopravního
systému:

1) kontaktovat oficiální místa, tj. vládu provincie, starostu města či funkcionáře, zodpovědného za danou oblast a zjistit:

• a) je doprava provozována ještě státní nebo již soukromou firmou?
• b) jaké firmy tuto službu provozují? Z rozhovoru lze často vycítit, zda je vláda nebo radnice s dosavadní firmou

spokojena. Veřejná služba je provozována na základě časově omezené licence, která musí být po určité době
obnovována.

• c) přemýšlí místní exekutiva o nějakém druhu dopravy, který bude např. z ekologických důvodů podporovat či na něj
dokonce získá financování ze zdrojů mezinárodních finančních institucí?

2) spojit se s firmou, která již službu provozuje, a učinit jí konkrétní nabídku na dodávku zařízení.
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Využívání místních zástupců

Klasickým prodejním kanálem v Argentině je využití místního zástupce, specializovaného na danou komoditu.
Reprezentanti v příbuzných oborech si mnohdy nekonkurují, nýbrž si trh rozdělí a obhospodařují. Zástupce může
pracovat na provizní bázi nebo na vlastní jméno a účet, pokud se spolupráce osvědčí v takové formě, je možné založit
firmu, ve které bude mít menšinový podíl tato osoba.

Při vyhledávání vhodného zástupce doporučujeme získat co nejvíce údajů o trhu a soustředit se na zástupce se solidními
bankovními i kancelářskými referencemi. Nevázat si od začátku ruce udělením exkluzivity. V Argentině běžně fungují
výzkumné a marketingové organizace, které za úplatu nabízí marketingové služby nebo výzkum trhu. Jejich specializací je
ale spíše PR nebo lobing, technické znalosti a zkušenosti jsou spíše slabé a většina vývozců strojů a techniky tak udělá
lépe, spolehne-li se na vlastní síly.

Jako možnost se nabízí také vytváření obchodních kooperací s místními výrobci. Tzn., že argentinský výrobce se stane
reprezentantem a bude využívat svou distribuční síť s tím, že buď český exportér bude nabízet jeho produkty v ČR, anebo
v Argentině bude českému zboží vyráběna podle české technologie nějaká část.

Nejobvyklejší prodejní techniky a faktory ovlivňující prodej

Situace bankovního a finančního systému je již po prodělané ekonomické krizi v podstatě stabilizovaná a lze použít běžné
ekonomické nástroje. Stále však platí, že k novým argentinským partnerům je třeba přistupovat opatrně a zpočátku
používat jako podmínku platbu předem.

Pokud jde obecně o platební podmínky, je Argentina poněkud specifická v tom, že více než v jakékoliv jiné zemi partneři
požadují dodávky na úvěr. Bez možnosti poskytnutí úvěru je dodavatel již předem odsouzen k neúspěchu. V této rovině
vystupuje do popředí role České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, jejichž aktivní působení ve
směru k teritoriu Argentiny se jeví pro budoucnost jako nezbytné. V dubnu 2018 rozhodl EGAP o zvýšení pojistného
limitu pro Argentinu, takže ochota na straně státní podpory exportu určitě nechybí.

Úspěch při obchodním jednání je obvykle založen na osobních kontaktech. Oblečení pro jednání má spíše konzervativní
charakter, zejména v bankovních kruzích. Úroveň oblečení zahraničního zákazníka argentinskému partnerovi napovídá
rovněž o úrovni jeho mateřské firmy. Argentinec má vždy košili s dlouhým rukávem a kravatu, a to i v největších vedrech.
V poslední době se rozmáhá chodit i na obchodní jednání bez kravaty, bez zapnutého horního knoflíčku košile.

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
Argentinců s vyšším vzděláním ovládá obvykle další cizí jazyk, zejména angličtinu, ale více je upřednostňována
španělština. Argentinští obchodní partneři většinou vyžadují od svých zahraničních partnerů dochvilnost, i když sami ji
často nedodržují. Mimo hlavní město je někdy ještě zvykem zachovávat polední klid - siestu (13,00 - 17,00). V tuto dobu
je neslušné žádat o schůzky, pokud argentinský hostitel nepozve svého partnera na pracovní oběd. Avšak i tato zvyklost
postupně ustupuje a český obchodník se v Argentině může po větinu času chovat jako v Evropě. Musí být však připraven
na některé odlišnosti, především na téměř neexistující osobní zónu a velkou srdečnost partnerů.

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

V Argentině se dovozními a daňovými předpisy zabývá jedna organizace, AFIP, která je také tvůrcem příslušných předpisů,
kterými se dovoz zboží řídí. Režim zahraničního obchodu upravuje Código Aduanero (Celní kodex) č. 22415. Dovozce i
vývozce musí být zapsáni v rejstříku Dirección Nacional de Aduana (Národní ředitelství celnic) a musí být držitelem C.U.I.T.
(obdoba našeho DIČ). Účastník zahraniční obchodní operace musí celnici předložit Jednotný celní dokument (formulář
OM-1993/3) a další potřebné doklady (originální fakturu, originální doklad o přepravě, doklad o původu). Detailní popis
procedury lze najít na stránkách AFIP. Vyřizování záležitostí spojených s celnicí probíhá v naprosté většině případů
prostřednictvím celních agentů. Ti musí zanést vše související s obchodní operací do informačního systému SIM, Sistema
Informático Malvinas. Celá procedura ze strany argentinských dovozců by měla fungovat elektronicky, bez použití papírů.
Je však lepší být připraven na to, že někdy může být potřeba dodat celníkům originály nebo kopie obchodních
dokumentů v papírové podobě (i když ve stále menší míře). Pro svou práci využívají detailní systém informující je podle
celní položky o všech souvisejících náležitostech, včetně nejaktuálnějších změn. Na webových stránkách je
k dispozici seznam celních agentů.

Zavedením povinných předdovozních žádostí (DJAI) od února 2012 Argentina získala nástroj k totální regulaci a
omezování všech dovozních komodit. Vstup všeho zahraničního zboží na argentinský trh byl podmíněn potvrzením
předdovozní žádosti, kterou vyřizoval argentinský dovozce. Po zkušenostech v roce 2012 se zavedením DJAI Argentina
dokonce na nátlak WTO zrušila platnost všech neautomatických licencí, protože jejich regulační úlohu zcela přesunula
na předdovozní žádosti. Schvalování předdovozních žádostí nemělo transparentní pravidla, nebyl veřejně přístupný
seznam komodit, které byly tímto opatřením regulovány a zahraniční exportér neměl možnost předem prověřit, zda jeho
výrobek má nebo nemá šanci získat dovozní povolení. WTO v prosinci 2014 rozhodlo ve prospěch žádosti EU, USA a
Japonska, které požadovaly odstranění této administrativní překážky. Argentina rozhodnutí akceptovala a zrušila DJAI,
které byly nahrazeny systémem automatických a neuatomatických licencí. Většina položek spadá pod automatické
licence, nicméně existuje cca 1.400 výrobků, které podléhají neuatomatickým licencím. Od nástupu Macriho vlády se tento
systém postupně uvolňuje i zjednodušuje, i když někdy si domácí firmy stěžují na zdlouhavé vyřizování dovozních licencí
(stát má 60 dní na prozkoumání žádosti a rozhodnutí

Cla

AFIP je správcem národního celního systému, informuje o výši dovozního cla na jednotlivé položky a clo i vybírá. O výši
cel informuje na svých stránkách zde.

Argentina zavedla 1. 1. 1992 harmonizovaný systém klasifikace zboží v souladu s klasifikací GATT přijatou v roce 1979. Cla
jsou standardně počítána na hodnotové bázi. I když vláda měla tendenci stávající celní sazby postupně snižovat v souladu
se zásadami volného obchodu, došlo na začátku roku 2001 k některým úpravám. Na zboží byla zavedena cla v rozmezí
od 20 % do 35 %, výjimku tvoří některá speciální vozidla, mezi nimi i traktory. Toto opatření (týká se celé řady výrobků –
potraviny, nápoje, textil, hračky, elektropřístroje pro domácnost, nábytek, obuv, jízdní kola) zvýšilo o třetinu konečnou
prodejní cenu a odrazilo se v poklesu dovozu. Zároveň byla odbourána cla na investiční celky z Mercosuru (dříve 14 %).
Na automobily z extrazóny bylo již dříve zavedeno clo ve výši 35 %, které zůstává v platnosti. U dražších automobilů byla
zavedena „daň z přepychu“ ve výši 50 %, což činí některé vozy neprodejnými.

Od 1. 1. 1995 se zboží vyrobené v jednotlivých zemích MERCOSUR pohybuje v rámci tohoto bloku bezcelně. Vůči
ostatním zemím platí Jednotný vnější tarif (JCT) pro jednotlivé druhy výrobků, jehož výše se pohybuje mezi 0–20 % v 11
pásmech (po sudých hodnotách). Obecně platí, že zboží s vyšší přidanou hodnotou má vyšší sazbu. Každá ze zemí
MERCOSUR má právo si po několik příštích let udržovat na přesně specifikovaný seznam výrobků vůči ostatnímu světu
jiné clo, než stanoví JCT.

Po Brazílii i Argentina v souladu se závěry MERCOSUR od 24. 1. 2013 zvýšila dovozní clo na 100 nových komodit. Na
vrcholové schůzce MERCOSUR v prosinci 2011 v Montevideu členské země přijaly zvýšení dovozních cel pro 100 nových
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komodit, které se týká dovozu zboží z extrazóny. Argentina od 24. 1. 2013. začíná uplatňovat ke stávajícím 100
komoditám platným z minulosti rozšíření celních překážek o dalších 100 nových komodit. Na dovážené produkty na
argentinském seznamu, na které se doposud uplatňovalo dovozní clo v rozmezí od 0 do 20 % je tedy od uvedeného
termínu dovozní clo zvýšeno na 35 %, tedy na nejvyšší hranici, kterou povoluje WTO. Prezidentský dekret č. 25/2013
stanovuje platnost zvýšeného dovozního cla na 100 nových komodit na dobu jednoho roku, tedy do 31. 12. 2013. Před
ukončením platnosti uvedeného opatření byl seznam komodit vyhodnocen a opatření s novým seznamem komodit bylo
prodlouženo na další období.

Zvýšené dovozní clo pro 100 nových komodit je dalším restriktivním ochranářským opatřením v zahraničním obchodu,
které cenově znevýhodňuje zahraniční výrobky a jejich vstup na argentinský trh.

Na seznamu 100 nových produktů se zvýšeným dovozním clem na 35 % jsou např. reaktory, elektrárenské kotle,
mechanické stroje a nástroje a jejich součástky, elektrické vrtačky, čerpadla, ventilátory všech druhů, motory a generátory
elektrické energie, motocykly s objemem motoru od 250 do 800 cm

3
, pneumatiky všech druhů, elektrické přímotopy,

ohřívače vody, fény, kovový nábytek, dřevěné desky, šatní ramínka, stavební výrobky z kamene, sádry a cementu,
slévárenské výrobky ze železa a oceli, pračky s kapacitou vyšší než10 kg, elektrické trouby a kávovary, malé
elektrospotřebiče jako např. holící strojky a depilátory, výpočetní technika, mobilní telefony, audio a video kazety pro
analogový záznam, sluneční brýle, hudební nástroje, hračky a sportovní potřeby jako např. míče, brusle, pomůcky pro
gymnastiku, kartáče, košťata, zubní kartáčky, součástky pro obuvnický průmysl, tužky, propisky a zvýrazňovače, tabákové
výrobky, plynové zapalovače, keramické výrobky, kovová bižuterie, pleťové krémy, pleťové vody a přípravky na hubení
hmyzu. Mezi potravinové výrobky ve zvýšeném celním režimu byly zařazeny např. rostlinné pokrmové tuky a oleje, tuňák
v konzervovaném stavu, pražená káva, pícninová semínka, kiwi, ananasy, whisky v obalech menších než 2 litry,
nealkoholické nápoje, rajčatový džus, přípravky pro ochucení nápojů, houby a potrava pro zvířata.

Řada z výše uvedených komodit patří k tradičním českých exportním výrobkům, které se do Argentiny dováží desítky let,
proto zvýšení dovozního cla v nemalé míře postihuje i české vývozce.

Na některé výrobky Argentina jednostranně může snížit clo pod dohodnutou úroveň v rámci Mercosur, nejčastěji s cílem
podpořit rozvoj daného průmyslu v Argentině. V roce 2017 se tak např. na 18 měsíců zrušila dovozní cla na zboží,
používané při stavbě solárních elektráren, aby se urychlila jejich výstavba v Argentině.

Ostatní důležité předpisy

U zemědělských výrobků jsou při dovozu požadovány sanitární certifikáty, které schvaluje SENASA. Certifikáty musí být
legalizovány argentinským konzulátem v zemi exportéra. Potraviny a léčiva je nutno před dovozem do Argentiny
registrovat na Ministerstvu zdravotnictví. Všechny dovozy nutno pro statistické účely registrovat na Sekretariátu průmyslu
a obchodu při Ministerstvu hospodářství.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Při založení cizí firmy doporučujeme využít služeb místních poradenských a právních kanceláří. Veškeré překlady z
českého jazyka do jazyka španělského je nutno v Argentině provést prostřednictvím oprávněného tlumočníka, který je v
současné době pouze jeden.

Jako ve většině zemí Jižní Ameriky, v Argentině existují tři základní druhy právních subjektů, provozující obchodní a
výrobní činnost:
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• akciová společnost (S.A., Sociedad Anónima)
• společnost s ručením omezeným (S.R.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada)
• pobočka cizí firmy (Sucursal)

Založení pobočky společnosti je v Argentině poměrně jednoduché. V prvé řadě je nutno prověřit, zda navrhované jméno
společnosti již nepoužívá jiná firma (Inspectorado de Justicia, Calle San Martín 665, Buenos Aires). Toto prověření trvá
nejdéle dva týdny. Následuje registrace firmy, ke které je zapotřebí notářsky ověřená zakladatelská smlouva. Pokud chce
cizí společnost provozovat svoji obchodní nebo výrobní činnost takovouto formou, musí:

• dokázat svoji existenci podle zákonů země-sídla firmy (např. být zapsána v obchodním rejstříku),
• ustanovit místo (domicilium) své činnosti,
• provést registraci,
• vyjádřit a materiálně podpořit rozhodnutí založit argentinskou pobočku,
• jmenovat místního zástupce nebo ředitele firmy,
• pokud se zahraniční firma rozhodne pro tuto formu, musí mít místní pobočka vlastní kapitál (není určena maximální

ani minimální výše).

Jmenování ředitele pobočky musí být zaneseno v obchodním rejstříku. Ředitelé poboček mají stejné povinnosti, jako
ředitelé argentinských firem. Zahraniční firmy, operující v Argentině, musí vést oddělené účetnictví pro jejich argentinské
aktivity. Musí také vypracovávat roční zprávu o finančním hospodaření.

Další možností je založení akciové společnosti. Metodologie je podobná jako v České republice. Musí být sepsána
zakládací listina, základní kapitál musí být nejméně 12 000 USD, v okamžiku založení musí být splaceno nejméně 25 %
kapitálu, zbytek do dvou let. Akciovou společnost musí vytvořit nejméně dva akcionáři.

Nejméně čtyři měsíce před skončením finančního roku musí být svolána valná hromada akcionářů ke schválení finanční
bilance společnosti, rozdělení dividend a jmenování a odvolání řídících a dozorčích orgánů. Mimořádná valná hromada
musí být svolána v případě úmyslu navýšení kapitálu formou emise nových akcií.

Valná hromada také jmenuje ředitele. Více než polovina ředitelů musí mít trvalé bydliště v Argentině. Řediteli nemusí být
držitelé akcií.

Většina zahraničních firem operujících v Argentině dává přednost formě akciové společnosti.

U společnosti s ručením omezeným není stanoven minimální kapitál. Kapitál musí být plně upsán a alespoň 25 % musí být
uhrazeno v hotovosti. Zbytek je možno uhradit do dvou let od založení, pokud nejde o naturální vklad. Pokud je
zbývajících 75 % (nebo tohoto podílu) realizováno v naturáliích, musí být takový vklad proveden ihned při založení
společnosti.

Společnost s ručením omezeným musí být založena a provozována alespoň dvěma společníky, maximální počet
společníků je 50, přičemž společníkem nemůže být akciová společnost. Státní příslušnost a trvalý pobyt není rozhodující.

Ředitel společnosti nemusí mít ani trvalý pobyt v Argentině, ani argentinskou národnost. Ředitelé nemusí být společníci
firmy. Pokud základní kapitál převyšuje 25 000 USD, musí být roční hospodaření zveřejněno obdobně jako u akciové
společnosti, včetně provedení auditu. Rovněž podmínky pro konání schůze společníků a přijímání rozhodnutí jsou stejné
jako u akciové společnosti.

Řada zahraničních firem, které se ještě nerozhodly zda budou v Argentině podnikat dlouhodobě, si zde napřed
zaregistruje pobočku, například některé z jejich latinoamerických společností (např. působí-li již v Chile, může se do
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firmeního registru zapsat jako chilská společnost). První kroky a jednání s úřady tak může řešit touto cestou a teprve
pokud se rozhodne začít v zemi podnikat, přistoupí k založení firmy v Argentině, podle argentinského práva.

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

Propagace je v Argentině nezbytnou podmínkou komerčního úspěchu, není to však levná záležitost. Nejefektivnějším
způsob je inzerce ve specializovaných časopisech nebo se účast na specializovaných výstavách a veletrzích.
Doporučujeme mít vždy prospekty ve španělštně.

Pro ilustraci lze uvést, že 1 barevná inzertní stránka formátu A4 ve specializovaném časopise (tedy nikoliv s celoplošným
dopadem na obyvatele, ale s celoplošným dopadem v dané komoditě) stojí přes 1.000 USD. Celostránkový inzerát v
některém z předních deníků (La Nación, Clarín-X apod.) stojí 8.000 USD. Za televizní šot v kabelové TV (např. 3x
půlminutový vstup v půlhodinovém pořadu) zaplatí zájemce kolem 2.000 USD, na veřejnoprávním kanálu je sazba
mnohem vyšší. Pokud jde o pronájem plochy na veletržní či výstavní akce, sazby za metr čtvereční se pohybují od 300,-
USD výše, přičemž jako minimální rezervovaná plocha je organizátorem obvykle požadováno 12 m

2
.

Argentinci milují sport. Nejpopulárnější je samozřejmě fotbal, velké oblibě se těší i koňské polo a rugby, v menší míře také
pozemní hokej. Mezi sportovními fanoušky existuje sociální stratifikace, fotbal je lidovou zábavou, zatímco o koňské polo
nebo zemní hokej se zajímají spíše bohatší lidé. Daří-li argentinským sportovcům, zajímají se Argentinci i hodně o tenis.
Firmy a značky proto mohou využít těchto kanálů a podporou některého týmu nebo sportovce zacílit na svoji cílovou
skupinu. Argentinci také velice pozorně sledují vývony svých sportovců v cizině (především fotbalistů v Evropě a
basketbalistů v USA). Firmy aspirující na oslovení fanoušků v celé Argentině, především se spotřebním zbožím, nápoji
nebo potravinami by proto měly velice seriózně zvážit využití sportovního marketingu pro svoje cíle.

Argentina je rozlohou osmá největší země na světě a velká část země je velice nehostinná. Výrobky používané ve vnějším
prostředí by se proto měly prezentovat jako velice pevné a spolehlivé, které vydrží velkou zátěž a rychle se neopotřebují
(platí třeba pro auta, nářadí, ale i oblečení).

Argentinci mají rádi pěkné věci a architekturu, marketingové materiály by proto měly být naprosto srovnatelné s
evropskými nebo americkými standardy, s profesionálně zhotovenými fotografiemi a celkově velice dobře vypadající. Na
tomto staví úspěch třeba italské nebo francouzské firmy, které zde sice kvůli menší kupní síle neprodají tolik zboží jako
např. v EU, ale díky zvýšenému statutu své značky získávají pozici, na kterou Argentici aspirují a pokud mají dostatek
prostředků, klidně si výrobek, i když je drahý, koupí.

V Argentině se každoročně koná celá řada veletrhů a výstav. Na konkrétní výstavní akce lze získat reference na
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Subsecretaría de Negociaciones Económicas y Comercio Internacional, Dirección de Servicios de Apoyo a la Promoción
del Comercio Exterior, Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires, tel.: 0054 11 43108360, fax: 43108359.

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy se zemědělskou tématikou jsou:

• ExpoAgro - 13.-16. března 2018, San Nicolás, Rosario, Santa Fe
• AgroActiva (ČR má prostřednictvím veletrhu Země Živitelka část plochy zdarma) - 6.-9. června 2018, Armstrong,

Sante Fe
• Sociedal Rural Argentina - 16.-20. července 2018, Buenos Aires
• Stavebnictví:
• Batimat - 6.-9. června 2018, Buenos Aires
• Expovivienda - 6.-8. června 2018, Buenos Aires

Telekomunikace a informační technologie:

• Konference SegurInfo - 24. dubna 2018, Buenos Aires

Strojírenství:

• FIMAQH - 15.-19. května, Buenos Aires (podporuje CzechTrade)

Potravinářství:

• SIAL (Salón Internacional de Alimentación y Bebidas) - zorganizoval se v listopadu 2017, o dalším pokračování se
ještě nerozhodlo

• FIAR - 2019, Rosario, Santa Fe

Nakladatelství:

• Feria del Libro - 24. dubna - 14. května 2018, Buenos Aires

Hornictví a energetika:

• Feria Minera v provincii San Juan - 18.-20. dubna 2018
• Arminera - 7.-9. května 2019, Buenoa Aires
• Oil and Gas - září 2019, Buenos Aires

Turistika

• Feria Internacional de Turismo - 29. září - 2. října 2018, Buenos Aires (účastní se CzechTourism)

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Argentina má v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví řadu zákonů:

• patenty – zákon 24.481/95 a dekret 260/96
• obchodní značky – zákon 22.362/81 a protokol 8/95
• průmyslový design – dekret 6673/63, zákon 16.478/64 a zákon 16.748/65
• duševní vlastnictví – zákon 11.723/33, 17.648/68 a 20.115/73
• geografický původ – zákon 19.983/72, 22.802/83 a rozhodnutí 8/95
• nekalá konkurence – zákon 17.086/67, 17.088/67, 22.802/83 a 24.786/96
• převod technologií – zákon 22.426/81 a dekret 1853/93
• počítačové programy – dekret 165/94
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• ochrana rostlinných druhů – zákon 20.247/73

Členstvím v mezinárodních organizacích a přistoupením k řadě úmluv se Argentina zavazuje k dodržování mezinárodně
uznávaných pravidel na tomto poli. Jedná se o následující:

• WIPO (Světové organizace na ochranu duševního vlastnictví) – člen od roku 1980, v rámci jejích dohod WTC o
autorských právech – 2002 a WPPT o filmových a hudebních nahrávkách – 2002

• WTO – dohody TRIPs o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví – 1995
• Pařížská dohoda o průmyslovém vlastnictví – 1967
• Bernská dohoda o uměleckých a literárních dílech – 1967
• Římská dohoda o filmových, producentských, nahrávacích a vysílacích organizacích – 1992
• Ženevská dohoda o neautorizovaných nahrávkách – 1973
• Nairobská dohoda o olympijských symbolech – 1986

I přesto jsou v Argentině stále porušovány výše uvedené právní normy a mezinárodní dohody. Delegace Evropské komise
zaznamenává porušování práv duševního vlastnictví v oblastech:

• obchodních značek a patentů – v případě farmaceutických a agrochemických produktů jsou zpomalovány procesy
udělování ochrany a naopak jsou udělovány licence kopiím

• ochrana názvů a geografického původu – vína a další alkoholické nápoje, jiné potravinářské produkty – legislativa je
nejčastěji obcházena užíváním slova „typ“ nebo překlad do španělštiny

• registrace ochranných známek – proces je velmi zdlouhavý

ZÚ nezaznamenal případy porušování práv duševního vlastnictví k českým výrobkům.

Převody technologií, know-how, licence

Argentina se v roce 1946 připojila k meziamerickým konvencím na ochranu duševního vlastnictví, v roce 1952 k
Ženevským dohodám a k Bernským konvencím. Je členem World Intelectual Property Organization (WIPO). Základními
zákony v této oblasti jsou zákony č. 11723 z r. 1933, o duševním vlastnictví, zákon č. 22362 z r. 1981, o ochranných
známkách a názvech a zákon č. 22426 z r. 1981 o transferu technologie.

Argentinské firmy ve značné míře využívají výrobní licence zahraničních společností, rozšířené je i využívání frančízingu
jako nástroje marketingu a distribuce.

Licenční dohody jsou velmi rozšířené ve výrobě elektrospotřebičů, motorových vozidel, obuvnického a textilního
průmyslu. Nejenže se tímto způsobem ušetří náklady na vlastní vývoj, ale mnohdy je to jediná možnost, jak dostat na
argentinský trh kvalitní výrobky za přijatelnou cenu.

V oblasti obchodu jsou však licenční smlouvy nebo frančízy do jisté míry nevýhodné, protože místní společnosti mají
snahu zastupovat nebo jinak spolupracovat s několika zahraničními partnery ze stejného oboru zároveň. Některé
zahraniční firmy kombinují přímé investice s licenční smlouvou (obvykle koupí část argentinské společnosti, které předtím
prodali výrobní licenci). Licenční dohoda mezi "spřízněnými" firmami vyžaduje souhlas argentinských úřadů. V ostatních
případech není souhlas vyžadován, je však nezbytné provést registraci pro daňové a statistické účely. Licenční dohody
nejsou publikovány. Licenční poplatky se v Argentině obvykle pohybují mezi 3–4 % z čistého objemu prodeje.

Transfer technologií, licence a využívání ochranných známek se řídí zákonem č. 22426 z roku 1981. Tato norma definuje
patent, průmyslový vzor a know-how a jejich aplikace ve výrobě a službách. Nedostatečně jsou chráněny patenty ve
farmaceutickém průmyslu, nehledě na novelizaci výše uvedeného zákona, která byla odsouhlasena argentinským
parlamentem v prosinci 1996.
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Ochrana patentu:

Lhůta ochrany se pohybuje od 5 do 15 let. Dodatkový patent je chráněn buď po zbývající dobu původního patentu nebo
po dobu 10 let podle jeho důležitosti.

Ochranná známka:

Zákon neumožňuje chránit jméno společnosti jako takové, ale chrání jméno služby, kterou firma provádí. Ochrannou
známku výrobku lze registrovat na dobu 10 let, u používané známky lze registraci obnovit. Součástí názvu nesmí být
slova a znaky používané běžně vládou nebo oficiálními zahraničními subjekty, dále obecně používané výrazy, popis zboží
nebo jeho tvar či barva. Nelze též používat cokoliv, co je v rozporu s obecnou morálkou. Poplatky za registraci a následné
zveřejnění činí 300 dolarů. Vlastnictví známky a její exkluzivní používání je vázáno na provedenou registraci.

Autorská práva:

Autorská práva náleží autorovi díla a trvají po celou dobu jeho života plus 50 let. V případě, že neexistují zákonní dědici,
náleží po smrti autora tato práva po dobu 50 let argentinskému státu. Zahraniční autorská práva jsou v zemi uznávána de
iure, nikoliv de facto. Zákonem 165.094 jsou chráněna autorská práva pro počítačový software. Za registraci autorských
práv je poplatek 25 USD. Registrace je nutná pro zajištění ochrany, provádí se u Národního úřadu pro autorská práva.
Žádost se dokládá třemi kopiemi příslušné práce. Žádosti se publikují a jsou vyřizovány do 30 dní.

V oblasti ochrany duševního vlastnictví (pokud jde o vynucení práva) má však Argentina značné mezery. Připravuje se
nový zákon, který by měl zpřísnit požadavky na chování obchodníků v této oblasti.

6.6 Trh veřejných zakázek

Pro eventuální úspěch české firmy je nezbytné dokonale znát podmínky veřejné soutěže, jejich formu a perfektně
představit firmu. Vzhledem k administrativní složitosti Argentiny a množství veřených organizací s různým statutem patří
oblast veřejných zakázek mezi nejsložitější oblast podnikání. Tendry vypisují ministerstva a jim podřízené organizace,
podniky ve veřejném vlastnictví, provincie i města, velice často podle různých předpisů a pravidel. Uchazeč o veřejnou
zakázku se musí zaregistrovat u agentury pověřené organizací celé akce. Vyplněním podrobného formuláře dochází v
podstatě k prvé části prezentace uchazeče. U značné části těch nejzajímavějších zakázek je požadováno, aby země
uchazeče byla členem BID – Banco Interamericano de Desarrollo (Meziamerické rozvojové banky), což není případ ČR.
Jediným řešením je pozice subdodavatele.

Dekretem č. 825/88 byl zrušen státní registr dodavatelů a byl nahrazen dvěma novými registry:

• registrem dodavatelů
• registrem firem nevhodných pro státní zakázky (porušují zákony, nedodržují smlouvy apod).

Obvykle se požaduje, aby zahraniční uchazeč o státní zakázku měl v Argentině zástupce.

Výzva k přihlášení do soutěže musí být uveřejněna v oficiálním listu (Boletín Oficial) obvykle 12 dnů před termínem
podání nabídky, u menších zakázek alespoň 8 dní předem. Přihláška musí být ve španělštině, formu stanoví vypisující
organizace.
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Veřejná výběrová řízení jsou uváděna na internetových stránkách jednotlivých ministerstev. Firma, která se o zakázku
uchází, musí prokázat, že je likvidní a že má vypořádány všechny závazky.

Veřejné zakázky:

• Systém vyhlašování a přidělování veřejných zakázek se v Argentině řídí zákonem „Decreto 1023/2001“
• Národní úřad pro výběrová řízení (Oficina Nacional de Contrataciones)
• Seznam výběrových řízení vypisovaných Ministerstvem zdravotnictví Argentinské republiky
• Seznam veřejných soutěží vypsaných Ministerstvem ekonomie a výroby, v kapitole „Licitaciones“
• Ministervo modernizace spravuje portál Compar

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 mimořádně nákladnou a
dlouhodobou. Proto je lepší zabránit případnému soudnímu sporu již v počátcích obchodního případu, například
zajištěním spolehlivého způsobu placení. V Argentině je celkem solidně rozvinutá nbídka finančních služeb, přesto však
nedosahuje zatám evropské úrovně a je proto lepší mít za sebou českou nebo velkou evropskou banku.

Soudní procesy jsou charakteristické značnou zdlouhavostí. Proces může trvat několik let, než se dospěje k soudnímu
rozhodnutí. Vymahatelnost práva a právní nejistota jsou jednou z překážek odrazujících zahraniční investory. Soudnictví
patřilo k oblatem nejvíce poškozených vládourodiny Kirchnerů, hodně soudců za delikty spáchané v minulosti čelí
soudnímu řízení nebo je proti nim vedeno kárné řízení. České firmy udělají dobře, pokud napnou maximum sil k tomu,
aby nemusely svoje spory řešit prostřednictvím argentinských soudů.

Vzhledem k nedostatku vnitřních zdrojů, je většinou vyžadováno externí financování, u investičních celků financování
dlouhodobé. Na počátku 90. let, kdy došlo k masové privatizaci argentinské ekonomiky, se české podniky nemohly nebo
neuměly do tohoto procesu zapojit. Firmy, které získaly kontrolu nad privatizovanými společnostmi, preferují při dalších
dodávkách opět zboží ze stejné země původu, je-li cenově a kvalitativně srovnatelné s konkurencí. České podniky tento
multiplikační efekt tedy využívat nemohou a pokud chtějí uspět, musí mít výjimečnou cenu a kvalitu, nebo se musí
soustředit na roli subdodavatelů. Protože jak státní správa tak místní podnikatelé často mění názory a stanoviska, je někdy
nejdůležitější vlastností trpělivost a ne nejlepší cenová nabídka nebo nejvyšší kvalita. Argentinští nákupčí někdy
rozhodnutí odkládají na co nejpozdější dobu a potom se musejí rozhodovat ve spěchu a koupit zboží které je nejrychleji
dostupné.

Zahraničně obchodní výměna mezi ČR a Argentinou se uskutečňuje na bázi volně směnitelných měn. Při sjednávání
platebních podmínek je třeba opatrnosti, neboť standardní podmínky v sobě nesou jisté riziko. Na počátku nové
obchodní spolupráce je vhodné trvat na platbě předem. Na nového zákazníka doporučujeme vyžádat si bankovní
informaci. S nástupem nové vlády Mauricia Macriho byla zrušena devizová omezení a platební styk je volný. Kurs je
sjednocený a peso volně směnitelné za obchodní kurs.
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Při investování je nesmírně důležité pochopit roli odborů, předevčímv e větších výrobních firmách. Velké odborářské
organizace a jejich šéfové mají moc srovnatelnou třeba s rezortními ministry. Spory s nimi jen málokdy skončí pro
podnikatele dobře, běžné jsou narychlo organizované veřejné prostesty, blokáda ulic nebo silnic a neochota akceptovat
přímou souvislost mezi produktivitou práce a její odměnou.

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

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je španělština. V Buenos Aires se lze někdy domluvit anglicky, v rámci jednotlivých přistěhovaleckých
komunit také italsky a německy. Kromě toho v některých provinciích hovoří původní obyvatelstvo indiánskými jazyky
(především guaraní a quechua).

Státní svátky

V Argentině se státní svátky vždy dodržují. V případě, že svátek vyjde na čtvrtek či úterý, je velmi pravděpodobné, že si
argentinští partneři vezmou v pracovní den mezi svátkem a víkendem volno. Často je to stát, kdo tyto dny spojí a vyhlásí
volno např. ve dnech sobota - úterý. V těcto termínech je obvyklé, že velká část Argenticů vyrází na krátkodobou
dovolenou a zahraniční obchodníci by v tomto termínu v Argentině nic nepořídili.

Rozlišují se dva druhy volna: národní svátek (feriado nacional) a volný den (día no laborable). Některé z nich jsou
nepohyblivé a některé pohyblivé jsou.

2018:

• 20. června – Den vlajky (úmrtí generála Manuela Belgrana)
• 9. července – Den nezávislosti
• 20. srpna – úmrtí generála San Martína
• 15. října – Den úcty ke kulturní rozmanitosti
• 19. listopadu - Den národní suverenity
• 8. prosince – Neposkvrněné početí P. Marie
• 25. listopadu – Den národní suverenity
• 25. prosince – Vánoce

2019:

• 1. ledna – Nov
• 4.–5. března – Karneval
• 24. března – Výročí vojenského převratu
• 2. dubna – Den veteránů a padlých v bitvě o Malvíny
• 19. dubna - Velký pátek (i když oficiální není svátkem, většina institucí nepracuje)
• 1. května – Svátek práce
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• 25. května – Květnová revoluce

Argentina je zemí s velkou náboženskou svobodou a respektem ke zvykům různých náboženství. Příslušníci židovské,
katolické, islámské a arménské víry proto mají v roce několik svátků a výročí, kdy mají den pracovního volna, pokud jsou
příslušníky některého z těchto náboženství.

Pracovní doba

Pracovní doba je velmi různá. Např. kulturní instituce pracují zpravidla odpoledne, státní instituce zpravidla od 9:00 do
17:00. Banky od 10:00 do 15:00 (v sobotu a neděli zavřeno), od roku 2001 jsou velmi časté „bankovní prázdniny“ s
celostátní působností), pošty pracují od 9:00 do 18:00, o sobotách a nedělích mají zavřeno (a to i na hlavní poště v Buenos
Aires).

Prodejní doba velkých nákupních středisek je od 8:00 do 22:00, a to i o víkendech, menší obchody mívají obvykle
otevřeno od 8:00 do 20:00, v sobotu do 15:00, v neděli bývá zavřeno (není to však pravidlem). Alkohol je dovoleno
prodávat ve stáncích a obchodech pouze do 22:00.

Argentina svým národnostním složením (především potomci Španělů a Italů) přebírá i kulturu těchto zemí. Zejména
Buenos Aires (Capital Federal – hlavní město) má evropský ráz a z toho i vyplývá např. způsob oblékání. Úzkostlivě se
dodržuje osobní hygiena ve všech společenských vrstvách a ve všech věkových skupinách. Při pozdravu je běžné
naznačení polibku na tvář (i muži mezi sebou), a fráze „Jak se daří?“, v opačném případě by se mohl dotyčný urazit. Nelze
spoléhat na dochvilnost, nicméně u obchodních jednání je dochvilnost na místě. Doba oběda v pracovní dny nezačíná
dříve než ve 13:00 hod. na české poměry se večeří značně pozdě, nejdříve ve 21:00 hod., výjimkou není ani 22:00 hod.

Cestování

Cestování do zahraničí je jedním z nejoblíbenějších tradicí místních obyvatel a s ohledem na všeobecný nedostatek peněz
a opakující se krize je až obdivuhodné, jak velký podíl svých příjmů jsou Argentinci ochotni do svých dovolených
investovat. Dovolené v kuse 4-5 týdnů nejsou výjimkou, včetně např. dvoutýdenních cest do Evropy, spojených s
návštěvou klidně i tří-čtyř evropských zemí. Je proto daleko více Argentinců kteří navštívili ČR, než našich obyvatel, kteří
pobývali v Argentině. Počítejte proto s tím, že hodně Vašich obchodních partnerů již u nás bylo a při osobním setkání na
to budou rádi vzpomínat. Přivézt jim z Česka malý dárek (dárkové balení piva, Becherovku, sklo,...) je velice dobrým
způsobem jak rozvíjet nejen obchodní, ale i mezilidské vztahy.

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

Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Dne 8. 12. 1996 vstoupila v platnost Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
mezi Českou republikou a Argentinou.

Dne 2. 1. 2000 vstoupila v platnost Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů mezi Českou
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republikou a Argentinou.

Držitelé cestovních pasů musí mít pro vstup do Argentiny platné vízum pouze v případě, přijíždějí-li do země za účelem
výdělečné činnosti a studia.

Nezletilí argentinští občané (do 18 let) musí mít při výjezdu ze země notářsky ověřené povolení rodičů k vycestování (to
se týká i případů, kdy nezletilí cestují pouze s jedním rodičem). Na základě notifikace ZÚ by nemělo být podobné
povolení na českých občanech vyžadováno.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Argentina patří v rámci Latinské Ameriky k bezpečnějším zemím. Ve srovnání s Evropou je zde ale vyšší stupeň kriminality,
včetně ozbrojených přepadení. Zásadně se nedoporučuje navštěvovat chudinské čtvrti a na ulicích si dávat pozor na
kapsáře, a to i v lepších čtvrtích. Není vhodné nosit otevřeně šperky a mít u sebe větší částky peněz. V případě
ozbrojeného přepadení doporučujeme bez průtahů odevzdat požadované, v žádném případě se nebránit, protože
zločinci zbraně použijí. Tato pravidla platí především pro pohyb velkých městech. Pobyt v turisticky populárních místech
(přírodní krásy) je naopak většinou naprosto bezoečný, bez rizika okradení nebo fyzického násilí. Všeobecně se ale
doporučuje zvýšit ostražitost nad úroveň běžnou např. v Evropě, hranice mezi bezpečím a nebezpečím je v zemích
Latinské Ameriky tenčí než jak jsme zvyklí my.

Speciálním fenoméneme jsou tzv. motochorros, výrostci na motocyklech, kteří okrádají, často s pohrůžkou použití zbraně,
turisty i domácí obyvatele. Ženy by měly věnovat zvýšenou pozornost na svoje kabelky, pokud je to možné, raději sebou
kabelky nenosit. Turisté také na sebe občas upozorňují příliš barevným oblečením, videtelnými šperky, fotografováním
všeho zajímavého z mobilu apod. Při pobytu ve městech se proto doporučuje na sebe příliš neupozorňovat.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Argentina je zemí s již tradičně přiznivým vztahem k imigraci a příchodu nových obyvatel. Proces získání povolení
k pobytu a pracovního povolení byl značně zjednodušen zákonem o migracích z roku 2004 (Ley 25871 de Migraciones),
kdy získání povolení k pobytu současně dává právo pracovat.

Postup při získání povolení k pobytu je následující:

• žadatel musí podat na División de Radicaciones de la Dirección de Admisión de Extranjeros, Dirección Nacional de
Migraciones (Divize usazení, Ředitelství pro vstup cizinců, Národní ředitelství pro migrace) žádost, kterou bude
doplňovat řada dokumentů – platný pas s vyznačeným posledním vstupem do země, rodný list, výpisy z rejstříku
trestů ze země trvalého pobytu a Argentiny. Všechny doklady musí být přeloženy oficiálním překladatelem do
španělštiny a potvrzeny příslušným konzulárním oddělením argentinského velvyslanectví (v případě občanů ČR,
v Praze) nebo apostillou. Kromě toho je třeba uhradit hotově poplatek, jehož výše se mění s inflací.

• kromě výše uvedených obecným dokladů se poté prezentace dalších liší podle druhu pracovníka (např. akademické
profese, reprezentant českého zastoupení, pracovník argentinské firmy atd.). Podle toho se požaduje např. potvrzení
od místního vzdělávacího zařízení nebo doklad o ustavení zastoupení spolu s výpisem z obchodního rejstříku nebo
pracovní smlouva atd.

• po podání dokladů obdrží žadatel dočasné povolení k pobytu (Residencia Precaria), na základě kterého získá tzv.
CUIL (osobní číslo), které mu umožní začít vyřizování sociálního (v Argentině v jednom obdoba českého sociálního a
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zdravotního) a důchodového pojištění.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestě do Argentiny je vhodné sjednat si připojištění. Je nutné mít pojištění typu „pro celý svět“, protože s běžným
pojištěním pro EU tu návštěvník nepořídí. Pokud je turista pojištěn, může využít smluvního zdravotnického zařízení za
podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Platební karty ani šeky akceptovány nejsou, platí se v hotovosti. V urgentích
případech lze za úhradu použít soukromá zdravotnická zařízení, jsou však hodně drahá. Ta zase na druhou stranu
většinou nemají problém s platbou kreditní kartou, jsou na tuto možnost vybaveny. Pro potřeby pozdějšího nárokování
proplacení zákroku od české pojišťovny se doporučuje si nechat potvrdit, že jste za ošetření skutečně zaplatili (např.
razítkem 'pagado' s datem a podpisem někoho ze zdravotnického zařízení).
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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, Paraguay a Uruguay
Embajada de la República Checa
Junín 1461
1113 Buenos Aires, C.F.
tel.: 0054 11 4807 3107
fax: 0054 11 4800 1088
e-mail: buenosaires@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/buenosaires

Od srpna 2017 je obchodním radou Tomáš Hart.

Pro cestu z letiště na velvyslanectví je nejlépe použít taxi. Z letiště cesta trvá cca 1 hodinu. ZÚ se nachází v centru Buenos
Aires ve čtvrti Recoleta.

Honorární konzulát ČR v Mendoze
Consulado Honorario de la República Checa
Avenida Espaňa 1342, piso 9, oficina 20
5500 Mendoza
Argentina
tel. a fax: 0054 261 423 2148
fax: 0054 261 438 1592
e-mail: conschecomza@hotmail.com

Z letiště do centra města, kde se nachází i HK, trvá cesta cca 20 minut.

Honorární konzulát ČR v Presidencia Roque Sáenz Peňa
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Consulado Honorario de la República Checa
Calle Yugoeslavia 655
3700 Presidencia Roque Sáenz Peňa
Argentina
tel.: 0054 3732 425977
fax: 0054 3732 421568
e-mail: fliajurasek@hotmail.com

Nejbližší letiště se nachází v hlavním městě provincie, Resistencia, ve vzdálenosti cca 180 km. Opět doporučujeme
cestovat s taxi.

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 Ministerstvu zahraničních věcí je „Odbor Amerických států“, tel.: 224 182 113.

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se Argentinou zabývá Odbor zahraničně ekonomických politik II, 51600, tel. 224 851
111.

Agentura na podporu zahraničního obchodu CzechTrade zpracovává Argentinu z brazilského Sao Paula: Marek
Zmrzlík,, marek.zmrzlik@czechtrade.cz

T: +551137987227 M: +5511993330777

V dubnu 2005 bylo v Buenos Aires otevřeno zastoupení agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism
Patricia Cmol
M. Moreno 431, piso 3
1091AAI Buenos Aires
Tel.: 0054-11-57113613
E-mail: cmol@czechtourism.com

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
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Tel./Fax: +52-55-55458000
E-mail: lutter@czechtourism.com

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

• Nouzové volání: 911
• Hasiči: 100
• Policie: 101
• První pomoc: 107

7.4 Internetové informační zdroje

Adresy významných institucí

Na stránkách www.argentina.gov.ar lze v jednotlivých kapitolách najít odkazy na nejdůležitější instituce.

Další důležité zdroje
• Agencia de Desarrollo de Inversiones – ProsperAr, Ministerio de Economía
• BCRA – Banco Central de la República Argentina
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
• INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
• Fundación Exportar
• Zákony
• Ministerio de Economía
• Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
• Clarín
• La Nación
• Infobae
• Cámara Argentina de Comercio
• Unión Industrial Argentina
• Cámara de Importadores
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