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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

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

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

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:
• Salvadorská republika
• República de El Salvador
Složení vlády:
• Prezident - Salvador Sánchez Cerén (mandát 2014-2019)
• Ministr vnitra - Ramón Arístides Valencia Arana
• Ministr financí – Nelson Eduardo Fuentes Menjivar
• Ministr spravedlnosti a bezpečnosti - Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde
• Ministr zahraničních věcí - Hugo Martínez
• Ministr obrany – Gen. David Munguía Payés
• Ministryně hospodářství – Luz Estrella Rodríguez
• Ministryně zdravotnictví - Elvia Violeta Menjívar Escalante
• Ministr zemědělství - Orestes Fredesman Ortez Andrade
• Ministr školství - Carlos Mauricio Canjura Linares
• Ministr pro místní rozvoj a dopravu – Eliud Ulises Ayala
• Ministryně práce a sociálních věcí - Sandra Edibel Guevara Pérez
• Ministryně životního prostředí a přírodních zdrojů - Lina Pohl
• Ministr cestovního ruchu – José Napoleón Duarte Durán

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

V Salvadoru žije 6,2 mil. obyvatel (2017), hustota osídlení činí 298 ob./km
2

(nejvíce ve Střední Americe).

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva se odhaduje na 2,7 mil. 71,4 % obyvatelstva žije ve městech.

Průměrný roční přírůstek v posledních letech je pouze 0,3 %.

Největší skupinu obyvatelstva tvoří mestici (86 %), dále indiáni (1 – 2 %), běloši se na celkové populaci podílí 12 %.

V zemi vyznává většina obyvatel náboženství římsko-katolické (56,6 %), protestantské – evangelíci (27,9 %), dále je
zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel a také svědci Jehovovi a Mormoni.
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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.

Ekonomika v roce 2017 vzrostla o 2,4 %, stejně jako v roce 2016. Na přírůstku se nejvíce podílela soukromá spotřeba, a to
hlavně díky zvýšenému přílivu prostředků od salvadorských občanů ze zahraničí (tzv. remesas), vývozu a sníženým cenám
ropy.

Jednotlivé oblasti hospodářství se v roce 2017 vyvíjely následovně: finanční služby (4,3 %), služby související
s nemovitostmi (3,3 %), těžba nerostných surovin (2,7 %), zemědělství (4,6 %), služby ve státní správě (1,2 %).

Inflace v roce 2017 dosáhla 1,0 %.

Podle MMF by se míra růstu HDP měla v příštích letech pohybovat následovně: 2018 - 2,3%, 2019 – 2,3 %. Tato čísla
znamenají, že Salvador bude nejpomaleji rostoucí zemi kontinentu.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HDP (běžné
ceny, mil.
USD)

23813,6 24350,9 25054,2 25850,3 26868,5 27700

HDP
meziroční růst
(stálé ceny,
%)

1,5 1,9 1,2 2,6 2,4 2,4

HDP/obyv.
(USD)

3921,7 3998,7 4120,0 - 4371,6 4486,4

Inflace (%) 0,8 0,8 0,47 1,0 -0,26 1,0

Míra
nezaměstnanosti
(%)

6,2 5,61 5,54 5,39 7,0 6,9

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, Světová banka

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

Salvadorská vláda dlouhodobě aplikuje restriktivní fiskální politiku s důrazem na kontrolu státních výdajů.

Státní rozpočet
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy
celkem

3 758,3 3 959,7 3 968,8 4 138,3 4 568,3 4957,8 5520,5

Výdaje
celkem

4 165,1 4 395,7 4 359,1 4 425,7 4 804,9 4957,8 5520,5

Saldo -406,8 -436 -390,3 -287,4 -236,6 0 0

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, mil. USD

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

Platební bilance

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Běžný účet -1279,5 -1585,6 -1306,7 -920,0 -530,7 -501,3

Kapitálový
účet

201,2 101,1 63,6 66,0 69,9 85,1

Finanční účet -1380,0 -1346,7 -735,0 -759,52 -777,61 -363,26

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, mil. USD

Devizové rezervy

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Devizové
rezervy

3172,9 2720,7 2661,2 2670,2 2922,99 3273,16

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, mil. USD

Veřejný dluh

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Veřejný 62,3 60,4 57,1 58,3 59,5 61,5
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dluh/HDP (%)

Zahraniční
zadluženost
(mil. USD)

- - 8959,46 8789,22 9317,16 9675,32

Dluhová
služba (mil.
USD)

1148,4 1109,6 - - - 1449,84

Zdroj: Ministerstvo financí, Světové banka

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Salvadorský bankovní a finanční sektor prodělal hluboké změny po reformách v letech 1990–1991. Reformy dosud státem
ovládaný bankovní sektor liberalizovaly, umožnily vstup zahraničních subjektů, udělily větší pravomoc Centrální bance a
vytvořily autonomní orgán bankovního dohledu. Ve stejné době byl rovněž liberalizován kapitálový trh a operace s
devizovými prostředky.

V současné době je naprostá většina bank kontrolována soukromými subjekty, ať už domácími nebo zahraničními. Legální
rámec finančních a bankovních operací tvoří Zákon o bankách a finančních institucích (Ley de Bancos y Financieras),
Zákon o Centrální rezervní bance (Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador), oba z roku 1991, a dále
Zákon o Superintendenci finančního systému (Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero) z roku 1990.
Vytváření ekonomické politiky, která ovlivňuje bankovní sektor, spadá do kompetence Centrální rezervní banky (Banco
Central de Reserva de El Salvador). Superintendence bankovního systému (Superintendencia del Sistema Financiero) pak
dohlíží na splnění podmínek při zakládání, registraci a operacích finančních institucí. V roce 2002 vláda prosadila reformu
zákona o bankách z roku 1999.

Nový zákon povolil bankám investovat na zahraničních trzích, což vneslo do finančních služeb novou dynamiku. Došlo ke
snížení počtu komerčních bank z 16 v roce 1999 na 11 v roce 2004, čímž se zvýšila celková důvěra v bankovní systém. V
bankovním systému působí 9 soukromých bank a 2 státní banky. Hlavními komerčními bankami jsou Banco Agrícola
Comercial a Banco Cuscatlan, které jsou první a třetí nejvýznamnějšími bankami v rámci regionu SA. Tyto banky společně
s Banco Salvadoreňo a Banco de Comercio pokrývají cca 80 % všech bankovních služeb. Mezi důležité zahraniční banky
patří Citibank a First Commercial Bank of Taiwan. Ze zákona všechny bankovní operace je nutno provádět v USD.

Přehled hlavních komerčních bank a finančních institucí:

Banco Cuscatlán
S.A. EdificioLa Pirámide AlamedaDr. Manuel Enrique AraujoLa Libertad
El Salvador
Tel.: 00503-22287777
Fax: 00503-22285700
Web: www.bancocuscatlan.com

Banco Salvadoreňo, S.A.
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo
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San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22142788
Fax: 00503-22980102
Web: www.bancosal.com

Banco Agricola Comercial, S.A.
Blvd. Constitución yla C. Pte.
Web: www.bancoagricola.com

Banco de Comercio de El Salvador, S.A.
25 Av. Norte Antiguo Edif. Emb. Americana
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22252945
Fax: 00503-22257767
Web: www.scotiabank.com.sv

Banco Hipotecario, S.A.
Pje. Senda Florida Sur
Paseo General Escalón
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22507101
Fax: 00503-22980447
Web: www.bacohipotecario.com.sv

Citibank
Alamenda Dr. Manuel Enrique Araujo
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22112800
Fax: 00503-22112892
Web: www.citi.com.sv

1.7 Daňový systém

Salvadorský daňový systém tvoří daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, převodní daň, daň z nemovitostí a soubor
municipálních daní.

Daň z příjmu

Dani z příjmu podléhají příjmy všech fyzických a právnických osob v zemi, pokud pocházejí z domácích zdrojů. Dani
nepodléhají příjmy ze zahraničí. Daňové zatížení fyzických osob se liší dle výše ročního příjmu či zisku a pohybuje se od 0
% do 30 %. Příjmy právnických osob nad 75 000 SVC ročního zisku jsou zdaněny jednotnou sazbou daně z příjmu ve výši
25 %.

Daň z přidané hodnoty

Dani z přidané hodnoty (Impuesto de Ventas) ve výši 13 % podléhá veškeré zboží a služby s výjimkou základních potravin
(rýže, zelenina) a léků.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

Obchodní bilance

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 5339,1 5491,1 5272,7 5484,9 5335,4 5760,0

Dovoz 10258,1 10772,0 10512,9 10415,4 9854,6 10592,8

Obrat 15597,2 16263,1 15785,6 15900,3 15190,0 16352,8

Saldo -4919,0 -5280,9 -5240,2 -4930,5 -4519,2 - 4832,8

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, mil. USD

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Tradičně nejdůležitějším obchodním partnerem Salvadoru jsou USA, kam v roce 2017 směřovalo 44,5 %
salvadorského exportu a odkud pocházelo 31,8 % salvadorského importu. Důležitými partnery jsou středoamerické země,
ve vývozu Honduras (13,8 %), Guatemala (13,8 %), Nikaragua (7,5 %), Kostarika (4,5 %) a Panama (2,2 %). Z evropských
zemí Salvador exportuje nejvíc do Španělska (0,8 %).

V případě dovozu po USA (31,8 %) s velkým odstupem následovala Čína (13,7 %), Guatemala (9,9 %), Mexiko (8,3 %),
Honduras (5,5 %), Nikaragua (2,5 %), Kostarika (2,4 %), Japonsko (2,2 %) a Jižní Korea (2,2 %).

Vzájemný obchod Salvador – EU

El Salvador je 118. obchodním partnerem EU. Za rok 2017 země EU do Salvadoru vyvezly zboží v hodnotě 481 mil. EUR a
dovezly produkty v hodnotě 249 mil. EUR. V roce 2016 to bylo 473 mil. EUR v případě vývozů a 213 mil. EUR u dovozů.

2.3 Komoditní struktura

V posledních letech rychle rostl export tzv. netradičních položek, a to především výrobky průmyslu maquila (montovny) a
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textilních výrobků (95 % celkového vývozu) a současně se snižoval relativní podíl kávy a dalších zemědělských produktů.
Káva však zůstává hlavním exportním produktem Salvadoru. Hlavní vývozní položky v roce 2017 byly textilní výrobky,
výrobky průmyslu maquila, nápoje, dřevo a výrobky ze dřeva, mléko a mléčné výrobky, chemické látky, kaučuk, plasty,
kovové výrobky, papír a karton, káva a cukr.

V dovozu převažují výrobky klasifikované jako přechodné, tj. zejména suroviny a polotovary, následuje spotřební zboží a
maquila (montovy).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu začaly v Salvadoru vznikat po schválení příslušných zákonů v roce 1990 (zákon na podporu
zahraničních investic, zákon na podporu exportu). Nový zákon o volných zónách byl schválen v roce 1998. Podle těchto
zákonů jsou volné zóny extra teritoriální celní a fiskální území, kde podnikají místní či zahraniční subjekty v oblasti výroby,
montáže, exportu či reexportu zboží a služeb. Stejné výhody požívají firmy působící v režimu aktivního zušlechťování, kde
je hlavním předmětem činnosti reexport. Firma působící v režimu volných zón může své produkty po zaplacení všech daní
a cel prodávat i na salvadorském trhu. V současné době se v zemi nachází 7 velkých zón volného obchodu, všechny v
rukou soukromých vlastníků. Celkem v Salvadoru působí 17 volných zón.

V režimu zón volného obchodu dále operuje více než 200 individuálních firem. Podle odvětví má největší zastoupení
textilní průmysl, elektronika, strojírenství a farmaceutický průmysl. Volné zóny zaměstnávají cca 60 tisíc pracujících. Celní a
daňové výhody poskytované v režimu volných zón po celou dobu působení podniku ve volné zóně:

• 100% osvobození od veškerých celních poplatků při dovozu surovin, materiálu, polotovarů, dílů, pohonných hmot a
strojního vybavení pro výrobu zboží pro export

• 100% osvobození od daně z přidané hodnoty
• 100% osvobození od daně z příjmu
• 100% osvobození od municipálních daní

V režimu volných zón nejsou aplikovány žádné restrikce, pokud jde o:

• zahraniční vlastnictví podniků
• repatriace zisků a kapitálu
• transfery fondů
• operace v zahraniční měně
• převody platů, úroků, zisků
• zahraniční podíl na managementu firmy

V režimu volných zón může podnikat jakákoli firma s výjimkou některých aktivit, např.:

• cestovní kanceláře a letecké společnosti
• letecká, lodní a pozemní doprava
• banky a pojišťovny
• služby nesouvisející s mezinárodním obchodem
• hotely
• export ropy a zemního plynu
• rybolov
• těžba surovin
• výroba výbušnin a radioaktivních materiálů, cukru, alkoholických nápojů
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Přehled zón volného obchodu:

San Bartolo
Km 46 ½ Carrt. a San Luis La Herradura
Tel: (503) 295-0629
Fax: (503) 295-0483
Kontakt: Lic. Oscar Arévalo

El Progreso Industrial Park
Tel.:(503) 228-5075, 228-5060
Fax: (503) 228-5053
Kontakt: Edwin Escobar

Zona Franca El Pedregal
Tel.: (503) 334-6011
Fax: (503) 334-6060
Kontakt: María Teresa de Rendón
E-mail: marketing@N0SPAM.pedregalsal.com

Exportsalva Free Zone
Tel.: (503) 338-4099
Fax: (503) 338-5242
Kontakt: Ing. Ana María de Rivas
E-mail: esfz@es.com.sv

San Marcos Free Zone
Tel.: (503) 220-2333
Fax: (503)2220-1012
Kontakt: Coronel Mario Guerrero

American Industrial Park
Tel.: (503) 330-9444
Fax: (503) 330-5053
Kontakt: Mr. Martin Norman
Web: www.americanpark.com.sv
E-mail: mnorman@americanpark.com.sv

Zona Franca Internacional El Salvador
Tel.: (503) 330-9444
Fax (503) 228-5053
Kontakt: Ing. Mario Guerrero
Web: www.internationalfreezone.com

Zona Franca Santa Lucía
Tel.: (503) 2283-7510
Fax: (503) 2283-7555
Kontakt: Lic. Vilma Guardado
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LIDO Free Zone
Tel.: (503) 2318-1633
Fax: (503) 2318-1640
Kontakt: Lic. Nelson González
E-mail: nelsongonzalez@salnet.net

Miramar Free Zone
Tel.: (503) 2361-0011
Fax: (503) 2363-4423
Kontakt: Ing. Ricardo Avila
Web: www.miramar.com.sv
E-mail: ravila@miramar.com.sv

Zona Franca 10
Tel/Fax: (503) 2408-2650
Kontakt: Licenciado Juan Duch Martinez

Zona Franca Santa Tecla
Tel.: (503) 2288-1651
Fax: (503) 2288-1652
Kontakt: Billy Flores

Zona Franca Santa Ana
Tel/fax: (503) 2447-9862
Kontakt: Lic.Francisco Díaz

Zona Franca Parque Industrial Concordia
Tel.: (503) 2263-5833
Fax: (503) 2263-4423
Kontakt: Licenciado Constatino Samour

Zona Franca Santo Tomas
Tel.: (503) 2316-6000
Kontakt: Sr. Ester Kim

Zona Franca Pipil
Tel.: (503) 2373-0232
Kontakt: Carlos Escamilla

Zona Franca Calvo Conservas
Tel.: (503) 2678-4700 50
Fax: 2678-4741
Kontakt: Sania Cristina Gonzalez Salgado

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
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Do Salvadoru díky jeho komparativním výhodám (zejména nízké náklady na pracovní sílu) tradičně směřovaly investice
zejména do průmyslu vyžadujícího vysoký podíl ruční, méně odborné práce – především do textilního průmyslu. Další
tradiční oblastí je pak petrochemický průmysl (rafinerie, čerpací stanice), poslední dobou i výroba elektronických
komponentů, farmaceutický průmysl a strojírenství. Vedle zmíněných nízkých nákladů na pracovní síly, cílené proinvestiční
politiky vlády, systému daňových výhod pro zahraniční investory a liberálního podnikatelského prostředí zde klíčovou roli
sehrává pokračování rozsáhlého privatizačního programu vlády.

Nejvýznamnější investoři v Salvadoru:
• AES Corporation (USA) – distribuce elektrické energie
• AIG (USA) – pojišťovnictví
• America Movil (Mexiko) – telekomunikace
• Avery Dennison (USA) – textil
• Bayer de El Salvador (SRN) – farmaceutický průmysl
• Citi Corp (USA) – bankovnictví
• Digicel (Venezuela) – mobilní telefony
• Duke Energy (USA) – termální elektrická energie
• El Paso Corporation (USA) – termální elektrická energie
• Elf (Francie) – distribuce plynu
• EMEL S.A. (Chile/USA) – distribuce elektrické energie
• Esso Standard Oil (USA) – distribuce ropných derivátů, rafinérie
• Grupo Calvo (Španělsko) – závod na zpracování tuňáka
• Hiper Paiz (Guatemala) – velkoobchod
• International Paper (USA) – balící technika
• Maseca (Mexiko) – květiny
• Max (Guatemala) – náhradní díly
• Price Smart (USA) – velkoobchod
• Sara Lee Knit Products (USA) – textil, konfekce
• Shell El Salvador (Holandsko/Velká Británie) – rafinerie
• Telefonica de Espana (Španělsko) – mobilní telefony
• Telemovil (Lucembursko) – mobilní telefony
• Texaco Caribbean (USA) – ropné deriváty
• Unisola-Unilever (Velká Británie) – potravinářský průmysl

Přímé zahraniční investice

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PZI (mil. USD) 1 252,6 1 004,5 1 239,5 1 068,9 1 323,7 1 314,6

Teritoriální struktura PZI v roce 2017: Panama (267,2 mil. USD), Honduras (157,4 mil. USD), Lucembursko (89,5 mil. USD),
Kolumbie (59,2 mil. USD), Španělsko (47,0 mil. USD) a Mexiko (37,8 mil. USD).

Odvětvová struktura PZI v roce 2017: zpracovatelský průmysl (39,2 %), finanční sektor (22,3 %), energetika (14,4 %),
obchod (13,6 %) a ostatní (10,5 %).

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)
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Salvadorská vláda programově podporuje příliv zahraničních investic od počátku 90. let. Salvador se pro investory stal
zajímavým zejména po sérii liberálních reforem a dalších opatřeních vlády v uplynulém desetiletí, které rychle zařadily
Salvador mezi nejliberálnější země v Latinské Americe, pokud jde o svobodu podnikání a možnosti pro zahraniční
investory. Jedná se mimo jiné o rozsáhlý plán na modernizaci veřejného sektoru a demonopolizaci a privatizaci státních
podniků včetně energetického sektoru, telekomunikací a rozvoje infrastruktury. V Salvadoru je v platnosti propracovaný
systém výhod pro zahraniční investory, jehož podstatnou součástí jsou i nízké mzdové náklady. Klíčovým momentem pro
výrazný nárůst přílivu zahraničních investic bylo rovněž ukončení občanské války v roce 1992, stabilizace demokratických
institucí v zemi a rychlý hospodářský růst.

Základním zákonem upravujícím vstup zahraničního kapitálu je Zákon o podpoře a garancích pro zahraniční investice z
roku 1988, na nějž v roce 1990 navázal Zákon o reaktivaci exportu a posléze tzv. Investiční zákon z roku1999 a několik
dalších právních norem, upravujících např. podnikání ve volných zónách či ochranu duševního vlastnictví. Dle platného
právního rámce neexistují žádná diskriminační opatření vůči zahraničním investorům.

Zahraniční právnické a fyzické osoby mohou v Salvadoru bez omezení vlastnit veškeré nemovitosti, pozemky, výrobní
závody a jejich zařízení, hotely, restaurace a jiná zařízení. Cizinci mohou vlastnit a řídit společnosti ve všech oborech, bez
omezení svého podílu, který může činit až 100 % (s výjimkou malých společností se základním kapitálem do 25 000 USD).
Neexistují limity či restrikce pokud jde o kapitálové transfery, repatriaci zisků a nakládání se zahraniční měnou. Aby
zahraniční investice spadala pod zákon o státních garancích, musí být zaregistrována u vládních úřadů, konkrétně u
Národní investiční kanceláře při ministerstvu hospodářství.

Zvláštní výhody mají zahraniční společnosti podnikající v zónách volného obchodu a firmy exportující 100 % produkce
mimo středoamerický region (tzv. maquila). Podle proexportního zákona jsou některé celní a daňové výhody aplikovány i
na firmy podnikající mimo volné zóny a exportující méně než 100 % produkce. Mezi tyto výhody patří zejména
osvobození od daňového zatížení pro exportované produkty (DPH a další daně) a státní příspěvek ve výši až 6 % hodnoty
FOB exportovaného zboží, pokud je vyvezeno mimo region Střední Ameriky. Toto snížení se nevztahuje na tzv. tradiční
produkty (káva, cukr a bavlna). Dalšími úlevami jsou např. osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu
kapitálového zboží, importovaného za účelem výroby zboží a osvobození od daně ze zisku z kapitálu. Zahraniční
společnosti mají povinnost zaměstnat ve svých společnostech na pracovní úrovni 90 % Salvadorců, na technologické a
manažerské úrovni žádná omezení neexistují.
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3. Vztahy země s EU
V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová
Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým
rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Nikaragua se zúčastnila jednání o Asociační
dohodě EU – země Střední Ameriky. Dohoda o textu AD se uskutečnila za ES PRES v Madridu v květnu 2010 během
summitu EU-LAC. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu středoamerického Summitu
v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. Předběžně se provádí
obchodní část asociační dohody se Salvadorem od 1. října 2013.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en El Salvador
Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2
Urbanización Madre Selva, Tercera Etapa
Antiguo Cuscatlan
Apdo. Postal 01 298
Tel.: 2243-2424
Fax: 2243-2525
Web: http://eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod Salvador – EU (v EUR)

El Salvador je 118. obchodním partnerem EU. Za rok 2017 země EU do Salvadoru vyvezly zboží v hodnotě 481 mil. EUR a
dovezly produkty v hodnotě 249 mil. EUR. V roce 2016 to bylo 473 mil. EUR v případě vývozů a 213 mil. EUR u dovozů.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU se v rámci bilaterální a multilaterální spolupráce výrazně podílí na finanční podpoře regionu. V rámci bilaterálního
programu obdrží země od EU v letech 2014-2020 podporu ve výši 149 milionů EUR. Mezi prioritní témata patří sociální
inkluze, zapojení mladých a podporu rozvoje soukromého sektoru.

Dále může Salvador čerpat prostředky z regionálních programů EU.

EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci „Multiannual indicative programme for Latin America
2014-2020“ s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.

Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze
středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou
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veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215
mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a
podpůrná opatření (15 mil. EUR).

Program zaměřený na Střední Ameriku pracuje s rozpočtem 120 mil. EUR a zaměřuje se na tyto oblasti: regionální
ekonomická integrace (40 mil. EUR), bezpečnost a vláda práva (40 mil. EUR), klimatické změny a odolnost vůči katastrofám
(35 mil. EUR) a podpůrná opatření (5 mil. EUR).

Podrobnější informace o programech dostupných pro Salvador jsou zde:

https://ec.europa.eu/europeaid/countries/el-salvador_en
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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 2017

Vývoz 46 767 56 611 51 764 46 863 43 408 59 805

Dovoz 5 396 5 233 3 201 2 487 2 377 4 868

Obrat 41 371 51 378 48 563 49 350 45 785 64 673

Bilance 52 163 61 844 54 965 44 376 41 031 54 937

Zdroj: Český statistický úřad, údaje v tis. USD

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu :
• Tantal, výrobky z něj, odpady, šrot
• Turbiny, kola, vodní regulátory
• Výrobky ploché válcované z oceli, nerezu pod 600 mm
• Ostatní nábytek a jeho části a součásti
• Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístoje a zařízení
• Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
• Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot
• Konstrukce, části, desky, tyče aj. z železa, oceli
• Myčky, stroje k čištění, plnění ap. lahví aj.
• Elektrické transformátory, statické měniče (např. usměrňovače)
Hlavní položky dovozu :
• Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
• Trička, vrchní tílka aj. nátělníky pletené
• Káva i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
• Elektrické rezistory (včetně reostatů a potenciometrů), jiné než topné
• Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogeny
• Svrchníky bundy ap. pánské chlapecké pletené
• Kostýmy, šaty, sukně ap. dámské dívčí pletené
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• Barvy, laky, nátěrové ost založ ené polymerech
• Pulovry, svetry, vesty apod. pletené, háčkované
• Nože s čepelí řeznou, hladkou, zoubkovou vč. žabek

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Údaje nejsou k dispozici.

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

Podle informací ZÚ Mexiko není v Salvadoru žádná česká investice.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro všechny druhy pasů. Podepsána v San Salvadoru dne 23.4.2004; od 1. 8.
2004 je v platnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR, jejichž pobyt nepřesáhne 3 měsíce.

• Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Podepsala ministryně zahraničních věcí Marisol Argueta de
Barillas s MMR v květnu 2009, během návštěvy Prahy u příležitosti ministeriády Grupo RIO-EU.

• Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic. Podepsána dne 29. 11. 1999, datum vstupu v platnost 28. 3. 2001.
Probíhá renegociace.

• Probíhá sjednávání Dohody o zabránění dvojímu zdanění.
• Probíhá sjednávání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Salvador je v souvislosti s přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitární
pomoci. Kontakty ČR a Salvadoru v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce jsou poměrně bohaté. V roce 1998
poskytla ČR humanitární pomoc zemím Střední Ameriky v celkové výši 5 mil. Kč na zmírnění škod, které napáchal hurikán
Mitch. ČR rovněž poskytla Salvadoru humanitární pomoc v roce 2001 po ničivém zemětřesení v hodnotě 1 mil. Kč. V roce
2006 přispěla ČR v rámci humanitární pomoci finanční částkou 3,5 mil. Kč na zmírnění škod po hurikánu Stan. V roce 2011
ČR financovala Malý lokální projekt s názvem „Školní farma pro stimulaci žen a mládeže k rozvoji produkce potravin“,
který měl přispět na výukové středisko žen – podnikatelek. V roce 2012 ČR přispěla částkou 450 tis. Kč na projekt výstavby
domků pro obyvatele Salvadoru, kteří byli postiženi hurikánem v říjnu 2011. V roce 2013 ČR přispěla finančně na vybavení
zdravotní kliniky v Puerto el Flor a školních stimulačních středisek v Chalatenango. V roce 2014 byl realizován projekt pod
názvem „Vybavení nemocnic čtyřmi zdravotními lůžky v Chalatenangu“. V roce 2017 realizoval ZÚ v Salvadoru Malý
lokální projekt - Zdravotní péče pro ženy a matky v odlehlých komunitách.
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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

Stejně jako v ostatních středoamerických zemích je pro české výrobní a obchodní společnosti zajímavý zejména
salvadorský trh strojírenských výrobků. Perspektivu má především export zemědělských a stavebních strojů, textilních
strojů, ručního nářadí apod. Zajímavý je sektor energetiky, zejména po jeho privatizaci, kde se otvírají možnosti pro
dodávky vodních elektráren. Dalšími produkty, o něž je v Salvadoru velký zájem, jsou papír, lepenka, materiály pro
stavební průmysl, plastické hmoty (především polyetylén), zemědělské stroje a v neposlední řadě ruční střelné zbraně.

Aktuální sektorové příležitosti pro Salvador

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

V květnu 2018 se v San Salvadoru uskuteční „Prezentace českých firem v Salvadoru a Hondurasu“ v rámci projekt
PROPED.

Pro rok 2018 byl schválen Projekt transformační spolupráce "Ustavení Komisí lidských práv ve 4 zranitelných komunitách v
Ciudad Delgado".
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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

Export do Salvadoru se obvykle realizuje prostřednictvím místních distributorských společností či výhradních
reprezentantů, zastupujících zahraniční podniky na místním trhu a zajišťujících související služby. Některé velkoobchodní
společnosti nicméně nakupují v zahraničí přímo. Existence kvalifikovaného místního zástupce je doporučována zejména v
případě prodeje výrobků, u nichž je vyžadováno servisní zázemí. Důležitá je rovněž osobní účast zástupce exportéra při
sjednávání konkrétního obchodu – podobně jako ve většině latinskoamerických zemí se při osobním kontaktu značně
zvyšuje možnost úspěšného uzavření transakce. Salvadorští zákazníci kladou velký důraz na osobní kontakt s představiteli
zahraniční firmy. Při novém obchodním spojení, je nutné udržovat pravidelné spojení s dovozcem prostřednictvím
korespondenčního styku, telefonu, faxu či e-mailu.

Úspěšnost prodeje importovaných výrobků v Salvadoru závisí na obvyklých základních faktorech – poměr ceny, kvality,
technické specifikace a zajištění post prodejního servisu. Veškeré písemné materiály související s výrobkem (katalogy,
brožury) by měly být v každém případě přeloženy do španělštiny, popř. angličtiny. Salvadorští zákazníci očekávají zajištění
servisu, náhradních dílů a technické podpory.

Prodejní cena importovaných produktů je tvořena součtem CIF hodnoty zboží, dovozního cla, daně z přidané hodnoty,
poplatku za celní agenturu, dopravních nákladů a jiných nákladů. Ceny s výjimkou některých základních potravin a paliv
nejsou regulovány vládou.

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

Dovozní podmínky:

Dovoz zboží a služeb do Salvadoru nepodléhá žádným významnějším omezením. Pro většinu dováženého zboží není
zapotřebí dovozní licence a zboží musí pouze splňovat platné salvadorské normy. Na vybrané okruhy zboží, jako např. na
chemické, farmaceutické a potravinářské produkty, jsou nicméně uplatňována zpřísněná dovozní pravidla. Zakázán je
dovoz drog a barbiturátů a střelných zbraní velkého kalibru.

Přísným omezením a povolením podléhá dovoz následujících položek:

• publikace a filmy obscénního charakteru
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• hrací automaty
• cigaretový papír
• stroje na výrobu mincí
• bankovky
• sazenice a semena kávovníku.

Fytosanitárním předpisům musí vyhovovat dovážené zemědělské a potravinářské produkty.

Dovozní dokumenty:

Pro většinu zboží jsou vyžadovány pouze běžné dokumenty (bill of lading, airway bill, komerční faktura). Pro dovoz
některých zemědělských a potravinářských produktů (např. čerstvé potraviny a živá zvířata) a zbraní je vyžadována
importní licence, kterou vydává ministerstvo zemědělství, respektive obrany. Veškeré zboží, prodávané v Salvadoru, musí
nést viditelné označení ceny, váhy či objemu, složení a u farmaceutických produktů popis zdravotních rizik.

Celní systém:

Salvador je členem Středoamerického společného trhu. Základem salvadorského celního sazebníku je tzv. Středoamerický
celní systém a společný středoamerický celní sazebník (SAC). Na více než 90 % všech dovozních položek jsou společná cla.
Maximální celní sazby uplatňované Salvadorem na zboží pocházející ze zemí mimo integraci jsou 10 % na polotovary a
maximálně 15 % na hotové výrobky. Existuje nicméně okruh zboží, na které jsou aplikována cla vyšší (15–40 %), jde
především o některé zemědělské produkty, automobily, alkoholické nápoje a textilní výrobky.

Na summitu EU–LAC v květnu 2010 byla úspěšně dokončena jednání o Asociační dohodě EU – Střední Amerika. Dne 29.
června 2012 byla Asociační dohoda na středoamerickém summitu v Hondurasu podepsána. V současné době probíhá
ratifikační proces Asociační dohody EU-Střední Amerika. Od 1. srpna 2013 je platné prozatímní provádění ekonomické
části dohody se zeměmi Střední Ameriky – Panama, Nikaragua a Honduras. V případě Salvadoru od 1. 10. 2013.

Kontrola vývozu:

Platný vývozní režim umožňuje vývoz do jakékoliv země světa s výjimkou zemí, na něž OSN uvalila obchodní sankce.
Všichni exportéři musí být zaregistrováni u tzv. Centro de Trámites de Exportación při Centrální bance, vývozci
zemědělských produktů navíc pak u specializovaných institucí (např. Consejo Salvadoreňo del Cafe pro kávu, Centro de
Desarrollo Pesquero pro mořské produkty, Dirección de Defensa Agropecuaria pro živá zvířata). Regulován je pouze
export vzácných živočišných a rostlinných druhů a archeologických předmětů. Při exportu jsou vyžadovány následující
dokumenty:

• doklad o zápisu do registru exportérů (tzv. exportní licence)
• komerční faktura a ve zvláštních případech pak i povolení ministerstva financí a práce (pro průmyslové stroje a

zařízení) či ministerstva zemědělství.

Domácí trh je chráněn v podstatě pouze celními sazbami. Salvador v posledních letech významně pokročil v odstraňování
netarifních obchodních překážek.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Prvním krokem ke zřízení kanceláře či reprezentace v Salvadoru by mělo být navázání spolupráce se zkušeným místním
advokátem. Nezbytné je dále získání povolení k činnosti od Dozorčího úřadu pro podniky a obchodní společnosti
(Superintendencia de Empresas y Sociedades Mercantiles) na ministerstvu hospodářství.

Minimální kapitál vyžadovaný pro založení společnosti je cca 25 tis. USD. Dále je třeba zaregistrovat společnost na
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ministerstvu financí pro daňové účely (Dirección General de Impuestos Internos). Následuje zaregistrování společnosti v
Obchodním rejstříku (Registro del Comercio) prostřednictvím notáře, kde lze rovněž zaregistrovat průmyslové patenty a
ochranné známky. Za tímto účelem je vyžadováno předložení plné moci pro reprezentanta firmy, výpisu z Obchodního
rejstříku příslušného státu (ověřeného příslušným salvadorským velvyslanectvím či konzulátem), jména a osobních údajů
administrátora, formy a účelu podnikání, adresy sídla společnosti. Firma musí dále prokázat, že disponuje dostatečnými
prostředky na uhrazení registračních poplatků. Dalším krokem je registrace společnosti u příslušného místního úřadu a u
Generálního ředitelství pro statistiku (Dirección General de Estadística y Censos). Závěrečným krokem může být publikace
v místním tisku. Kancelář zahraniční firmy podléhá salvadorským zákonům včetně odvodu daní ze zisku z aktivit v
salvadorské jurisdikci.

V případě společného podniku je postup při registraci obdobný, navíc je nutno joint-venture zaregistrovat u ministerstva
zahraničního obchodu, podobně jako u zahraničních investic. Zahraniční soukromé subjekty mohou v Salvadoru
neomezeně zakládat společnosti s majetkovou účastí (základní kapitál musí být vyšší než 25 000 USD, tato podmínka
nicméně není striktně uplatňována) a joint-ventures a vykonávat jakoukoli podnikatelskou činnost. Nejčastější právní
formou pro joint-venture je akciová společnost (Sociedad Anónima, S.A.). Podíl zahraničního kapitálu se ve společném
podniku může pohybovat v rozmezí 0–100 %. Neexistuje závazná podmínka pro přítomnost salvadorských občanů ve
vedení společnosti – cizinci mohou zaujímat libovolná vedoucí místa bez omezení. Žádné omezení neexistuje ani pro
státní příslušnost akcionářů.

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

Nároky na propagaci jsou individuální v závislosti na druhu zboží. Nejčastěji využívanými médii jsou televize, rádio, denní
tisk a velkoplošná reklama (billboardy). V případě strojírenských vývozů je nejúčinnější formou osobní kontakt s
potenciálními zájemci. Nejlepší cestou je uspořádání malých předváděcích akcí, případně účast na veletrzích.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Informace nejsou k dispozici.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veškeré veřejné zakázky a nákupy státních institucí nad 10 000–20 000 USD (v závislosti na druhu tendru) musí být
realizovány veřejnými soutěžemi. Menší nákupy mohou ministerstva realizovat přímo prostřednictvím svých zásobovacích
odborů. Vyhlášení veřejných soutěží jsou publikována v místním denním tisku včetně základních specifikací tendru a
příslušných termínů pro odevzdání nabídek. Podrobnější informace a detailní podmínky veřejné soutěže pak zájemcům
poskytne příslušná státní instituce. Neexistují omezení pro participaci zahraničních firem ve vládních tendrech s výjimkou
některých stavebních prací, které jsou přidělovány přednostně salvadorským firmám. Vzhledem k široké kooperaci
salvadorských firem se zahraničními subjekty v mnoha oblastech na základě společných podniků a koncesí však tato
podmínka nepředstavuje významnou překážku.

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

Obchodní spory se primárně řeší na základě ustanovení dohody obou stran. Poté následuje soudní vymáhání případných
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pohledávek. Za všech okolností se doporučuje spolupracovat se zkušenou salvadorskou advokátní kanceláří, která může
napomoci obchodní spory vyřešit a mnohým předejít. Řešení obchodních sporů u místních soudů je zdlouhavé a značně
nákladné. Pokud jde o investiční spory, Salvador je členem International Center for Settlement of Investment Disputes
(ICSID).

Salvador je v současné době plně demokratickou zemí, která uskutečňuje radikální liberální ekonomické reformy.
Podnikatelské prostředí v zemi je poměrně stabilní a značně liberální. Zahraniční subjekt se zájmem umístit svoji produkci
na místním trhu musí nicméně počítat se silnou konkurencí amerických a asijských firem, které v naprosté většině sektorů
zcela dominují. Závažným problémem, který se přímo či nepřímo dotýká i zahraničních firem podnikajících v Salvadoru, je
kriminalita. Bezpečnostní situace se sice výrazně zlepšila po ukončení občanské války v roce 1992 a politické násilí téměř
zcela vymizelo, s následným růstem městské kriminality a aktivitou kriminálních gangů se však Salvador doposud
nedokázal zcela vypořádat a firmy přímo působící v zemi jsou nuceny vynakládat značné částky na zabezpečení svých
objektů, majetku a zaměstnanců.

Od roku 1991 je garantována volná směna deviz a přístup k volné měně mají všichni zájemci podle platného kurzu. V
zahraničním obchodě mohou být prováděny platby v jakékoli volně směnitelné měně, nejpoužívanější je americký dolar.

Od ledna 2001 se v Salvadoru zavedl USD jako běžné oběživo. Byl stanoven pevný kurz salvadorského colónu (SVC) k
USD v přepočítacím poměru 8,75 SVC = 1 USD. Centrální banka pustila do oběhu 456,4 mil. USD. Velká část bankovních
účtů je nyní v amerických dolarech, rovněž účty a účetnictví většiny veřejných institucí byly převedeny na dolary. V
současné době funguje USD jako jediné oběživo, neboť salvadorský colón byl z oběhu v posledních dvou letech úplně
stažen.

Při vývozu může dle platné úpravy exportér nakládat s obdrženými devizovými prostředky libovolně a je možno bez
omezení vést účet ve volné měně v jakékoli bance. Nejběžnější platební podmínkou v zahraničním obchodě je
dokumentární akreditiv. Používá se rovněž platba předem.

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

Místní zvyklosti:

Salvadorští podnikatelé jsou při obchodním jednání přátelští, avšak poněkud formální, jak pokud jde o oblečení (oblek a
kravata), tak pokud jde o používání titulů před jménem. Zvykem je výměna vizitek při prvním setkání. Přesnost však
rozhodně není jejich nejsilnější stránkou. Podobně jako v jiných latinskoamerických zemích kladou Salvadorci velký důraz
na osobní kontakt a poměrně dlouhou výměnu zdvořilostí. Významná část obchodních jednání se odehrává při obědě,
který se tak snadno může protáhnout na 2–3 hodiny. Jednacím jazykem je španělština, většina výše postavených lidí
v obchodních kruzích hovoří i anglicky.

Státní svátky:
• 1. ledna - Nový rok
• 16. ledna – Den sjednání míru a bezpečnosti
• březen–duben – Velikonoční týden
• května – Svátek práce
• května – Den kříže
• 15. září – Den nezávislosti
• 20. října – Den revoluce

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Salvador

21/27 http://www.businessinfo.cz/salvador © Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

http://www.businessinfo.cz/salvador


• 12. října – Den rasy
• 25. prosince – Hod Boží
• 31. prosince – Silvestr (odpoledne je svátek)

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

Dnem 1. 8. 2004 vstoupila v platnost bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro občany ČR i Salvadoru, přičemž
celková délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dní. Dohoda rovněž zakazuje občanům obou zemí vykonávat během pobytu
jakoukoliv výdělečnou činnost.

Salvador patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami či boji mezi
konkurenčními kriminálními gangy. Doporučuje se dodržovat některé základní zásady:

• uschovat pas a další cenné doklady, jako např. letenku v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční
hotovosti

• nenosit šperky, dávat si pozor na cenné věci (videokameru, fotoaparát atd.)
• parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné věci
• nebrat stopaře, objednávat taxi-službu prostřednictvím recepční, pronajímat auta pouze u známých půjčoven
• cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla
• cestovat se zdravotním pojištěním, před cestou si ověřit rozsah jeho pokrytí
• dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také

přímo v autobusech (časté jsou krádeže osobních zavazadel z police nad hlavou cestujících v autobuse)

Doporučuje se pít jen balenou vodu.

Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry. V poslední době se v zemích Střední Ameriky objevila epidemie
onemocnění zika, malárie, chikungunya a dengue, které způsobuje komár Aedes aegypti.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Využívání místních reprezentantů je nejčastějším způsobem pronikání zahraničních firem do místního konkurenčního
prostředí. Otázku zástupců zahraničních firem v Salvadoru upravuje Obchodní zákoník, podle něhož je agent, distributor
nebo reprezentant zahraniční firmy jakákoli právnická nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území Salvadoru, která
byla pověřena zastupováním určité firmy nebo produktu v zemi na základě kontraktu s mateřskou firmou. Obchodní
zákoník rovněž přesně stanovuje podmínky, za nichž je oprávněna jedna strana zrušit smlouvu o zastupování a rovněž
definuje kompenzace salvadorskému distributorovi, pokud k vypovězení smlouvy ze strany zahraniční firmy dojde bez
splnění těchto podmínek.

Zahraniční firma je v Salvadoru oprávněna zaměstnávat místní či zahraniční pracovníky. Veškeré vztahy mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci se řídí Pracovním zákoníkem, který podrobně stanovuje práva a povinnosti obou stran,
které jsou shodné pro salvadorské i zahraniční subjekty. Zaměstnavatel je povinen platit za zaměstnance sociální a
zdravotní pojištění a poskytnout zaměstnancům několik zákonných složek platu nad rámec základní mzdy. Zákon rovněž
stanovuje základní minimální mzdu.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá se Salvadorem uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní
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lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince jsou velmi vysoké. Je proto
nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Diplomatická a konzulární působnost pro Salvador)
Cuvier 22, Col. Nueva Anzures
Del. Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, México
tel.: 0052-55 5531 2544/5531 2777
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz

Honorární konzulát
Ildikó Maria Juhasz de Tesak
Colonia Avila, Pasaje 3, Casa nro. 115
2644 San Salvador, San Salvador
tel.: 00503 2223 0645, 2298 3961, 2298 3962
e-mail: ildikotesak@gmail.com
asistentka: rhina.hernandez@fundacionpablotesak.org

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

V zemi není zastoupení těchto organizací. El Salvador spadá pod zastoupení CzechTrade a CzechTourism v Mexiku.

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

• Záchranná služba: 121
• Policie – oznámení: 122
• Hasiči: 2555 7300
• Policie: 911

7.4 Internetové informační zdroje

Prezidentská kancelář
Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo No 5500
San Salvador, El Salvador
Tel. (503) 2248-9000
E-mail: contacto@presidencia.gob.sv
Web: www.presidencia.gob.sv
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MZV Salvadoru
Calle El Pedregal
Blvd. Cancillería
Ciudad Merliot
Antiguo Cuscatlan, El Salvador
Tel: (503) 2231 1001
Web: www.rree.gob.sv

Ministerstvo vnitra
9 Calle Poniente y 15 Av. Norte
Centro de Gobierno, San Salvador
Tel. (503)2527-7000
E-mail: oirmigob@gobernacion.gob.sv
Web: www.gobernacion.gob.sv

Ministerstvo obrany
Web:www.fuerzaarmada.gob.sv

Ministerstvo hospodářství
Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe
Edificio C1 – C2, Centro de Gobierno, San Salvador
Tel: (503) 2590-5600, 2247-5600 y 2231-5600
E-mail: comunicaciones@minec.gob.sv
Web: www.minec.gob.sv

Ministerstvo životního prostředí
Kilómetro 5 ½ Carretera a Santa Tecla
Calle y Colonia Las Mercedes
Edificio MARN (anexo al edificio ISTA) No. 2, San Salvador
Tel: (503) 2132-6276
E-mail: medioambiente@marn.gob.sv
Web: www.marn.gob.sv

Ministerstvo financí
Boulevard de los Héroes No. 1231, San Salvador
El Salvador
Tel: (503) 2244-3000 / 2237-3000
E-mail: info@mh.gob.sv
Web: www.mh.gob.sv

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Alameda Juan Pablo II y 17 Ave. Nte. Edificios 2, 3 y 4
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 2529-3700, fax: (503) 2529-3756
E-mail: comunicaciones@mtps.gob.sv
Web: www.mtps.gob.sv
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Ministerstvo zemědělství a živočišné výroby
Web:www.mag.gob.sv

Ministerstvo veřejných prací
Carretera a Santa Tecla Km 5 1/2, San Salvador, El Salvador
Tels. (503) 2528-3000
E-mail: info@mop.gob.sv
Web: www.mop.gob.sv

Ministerstvo zdravotnictví
Arce 827, San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 2591-7000
Fax: (503) 2221-0991
Web: www.salud.gob.sv

Mezinárodní salvadorský veletrh
Avenida La Revolución No. 222
Colonia San Benito, San Salvador
Tel: 2132-7000
E-mail: comunicaciones@cifco.gob.sv
Web: www.cifco.gob.sv

Banco Central de Reserva de El Salvador
Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17
Av. Norte. Apartado Postal (106), San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 2281-8000
Fax. (503) 2281-8011
E-mail: info@bcr.gob.sv
Web: www.bcr.gob.sv

Národní rada pro rozvoj vědy a technologie (CONACYT)
Colonia Medica
Av. Dr. Emilio Alvarez y Pasaje Dr. Guillermo Rodriguez Pacas
Edificio Espinoza, No. 51, San Salvador
Tel: (503) 2234-8400
E-mail: info@conacyt.gob.sv
Web: www.conacyt.gob.sv

Národní sociální institut
Alameda Juan Pablo II y 39 Av. Nte., edif. El Salvador
San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 2244-4777, 2591-3000
E-mail: comunicaciones@isss.gob.sv
Web: www.isss.gob.sv

Další internetové zdroje:
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• Nejvyšší volební soud - www.tse.gob.sv
• Investiční banka - www.bmi.gob.sv
• Investiční fond pro místní rozvoj - www.fisdl.gob.sv
• Národní asociace vodovodů a kanalizací - www.anda.gob.sv
• Výkonná komise hydroelektrického projektu Rio Lempa - www.cel.gob.sv
• Autonomní výkonná komise přístavů - www.cepa.gob.sv
• Banco de Desarrollo de El Salvador - www.bandesal.gob.sv
• Salvadorská nadace pro ekonomický a sociální rozvoj - www.fusades.com.sv
• Salvadorská korporace exportérů (COEXPORT) - www.coexport.com
• Národní komise pro podporu investic - www.proesa.gob.sv
• Národní asociace soukromých podnikatelů Salvadoru (ANEP) - www.anep.org.sv
• Národní stránka podpory obchodu a investic - www.elsalvadortrade.com.sv
• Salvadorská asociace průmyslníků (ASI) - www.asi.com.sv, www.industriaelsalvador.com
• Průmyslová a obchodní komora Salvadoru - www.camarasal.com
• Burza cenných papírů - www.bves.com.sv
• Národní registrační centrum - www.cnr.gob.sv
• Dozorčí rada finančního sektoru - www.ssf.gob.sv

Univerzity:

• Středoamerická univerzita J. Simeon Canas - www.uca.edu.sv
• Univerzita Dr. J. Matías Delgado - www.ujmd.edu.sv
• Salvadorská univerzita - www.ues.edu.sv
• Univerzita Don Bosco - www.cdb.edu.sv
• Technologická univerzita - www.utec.edu.sv
• Salvadorská polytechnická univerzita - www.upes.edu.sv
• Vysoká škola ekonomie a zahraničního obchodu - www.esen.edu.sv
• Středoamerický technologický institut - www.itca.edu.sv

Turistika:

• Salvadorský institut rozvoje turistiky - www.istu.gob.sv

Hromadné sdělovací prostředky:

• El Diario de Hoy - www.elsalvador.com
• La Prensa Gráfica - www.laprensagrafica.com
• Diario El Mundo - www.elmundo.com.sv
• Diario Latino - www.diariocolatino.com

Statistické přehledy:

• Ministerstvo hospodářství - www.minec.gob.sv
• Salvadorská centrální banka - www.bcr.gob.sv
• Salvadorská nadace pro ekonomický a sociální rozvoj (FUSADES) - www.fusades.com.sv
• Salvadorská korporace exportérů (COEXPORT) - www.coexport.com
• Průmyslová a obchodní komora Salvadoru - www.camarasal.com
• Národní stránka podpory obchodu a investic - www.elsalvadortrade.com.sv
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