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

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

V dubnu 2018 si Paraguay zvolila nového prezidenta, který se ujme funkce 15. srpna 2018. Stal se jím Mario Abdo Benítez
('Marito'), jehož víceprezidenntem bude Hugo Velázqurz Moreno.

Složení vlády
• Ministr zahraničních věcí: Luis Alberto Castiglioni
• Ministr zemědělství a chovu dobytka: marcos Denis Lichi
• Ministr financí: Benigno María López Benitez
• Ministr školství a vědy: Eduardo Petta
• Ministr průmyslu a obchodu: Liz Cramer
• Ministr veřejných prací a telekomunikací: Arnoldo Wiens
• Ministr veřejného zdraví a sociálního blahobytu: Julio Mazzoleni
• Ministr vnitra: Juan Ernesto Villamayor
• Ministr spravedlnosti: Julio Javier Rios
• Ministr národní obrany: Bernardino Soto Estigarribia
• Ministr práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení: Carla Bacigalupo
• Ministryně pro otázky žen: Nilda Romero Santacruz

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
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Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

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

2
. Novější data nebyla publikovánaa.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

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

Demografické složení v roce 2010 (% celkové populace)

do 14 let 15-64 let nad 65 let celkem

33,5 61,3 5,2 100

Národnostní složení

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

Náboženské složení

• Ústavou je zaručena náboženská svoboda, žádné náboženství není ustanoveno jako oficiální. Převažuje náboženství
římskokatolické (90 %), zbytek tvoří menonité a jiná protestantská vyznání. Některé národnostní menšiny (Němci,
Japonci) praktikují uvnitř komunity víru a tradice svých předků.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2012 2013 2014 2015 2016

Růst HDP ročně
(%)

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

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

HDP per capita
(USD)

3 821 4 408 4 605 4 052 3826

Nezaměstnanost
(%)

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

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

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, Banco Central Paraguay

Paraguay je po zvolení nového prezidenta zemí, která se snaží přitáhnout zahraniční investice a která investuje velké
prostředky do infrastruktury. Celá země prochází modernizací a pokrok je vidět všude. Jedná se o stabilní politický režim,

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Paraguay

3/24 http://www.businessinfo.cz/paraguay © Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

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


v ekonomické oblasti velmi liberální. Daňové zatížení je nejmenší z celé Latinské Ameriky. Určitě jde o velmi perspektivní
trh.

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

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

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

2013 2014 2015 2016 2017

Výdaje v % HDP 23,57 24,23 25,45 27,52 18,9

Vývoj bilance příjmů a výdajů za posledních 5 let (v národní měně v mld. guaraní)

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 27 608 32 228 35 272 31 251 33 648

Výdaje 29 434 32 965 35 801 31 443 30 563

Saldo -1 826,224 -736,623 -529 -192 +3 085

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, Ministerstvo financí

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

2013 2014 2015 2016 2017

Běžný účet plat.
bilance (mil. USD)

-4 930 -4 677 -3 999 -3 391 -2 347

Kapitálový a
finanční účet (%
HDP)

0,3 5,2 -1,2 -0,2 2,2

Devizové rezervy
(v mil. USD)

5 876 6 914 6 589 6 925 8 044

Zahraniční dluh
(mil. USD)

2 676 5 400 5 464 6 294 6 205
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Veřejný dluh (%
HDP)

16,8 17,6 19,7 23,1 23,5

Zdroj: Banco Central de Paraguay Mezinárodní měnový fond

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

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

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

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

Největšími domácími bankami jsou Banco Continental, Banco Regional a Visión Banco. Banky s většinovým zahraničním
majitelem jsou Banco Itaú a Banco GNB. Ze zahraničních bank mají svoje pobočky v Paraguayi Citibank, Banco do Brasil a
Banco de la Nación Argentina.

Paraguay bojuje s narkomafiemi, které se někdy snaží využít banky k převodu nelegálně nabytých peněz. Tamní banky
jsou proto velice opatrné a často požadují velké množství dokumentace a potvrzení, než provedou mezinárodní bankovní
převod, protože se bojí zaplést se do praní špinavých peněz.

1.7 Daňový systém

Paraguay se prezentuje jako země s nízkými daněmi a při lákání zahraničních investic to prezentuje jako svoji
ekonomickou výhodu. DPH je 10 % (snížená u léků na 5 %), stejnou úroveň má daň ze zisku. Spotřební daň na tabák je 20
%, na pivo 9 %., na zbraně a munici 5 %. Daň z příjmu fyzických osob 10 % (8 % u lidí s nízkou mzdou). U podnikatelů v
zemědělství je sazba daně 15 %.
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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

Vývoj obchodní bilance (v USD)

2013 2014 2015 2016 2017

Export 9 456 342 9 635 887 8 327 546 8 493 697 8 679 833

Import 11 302 069 11 299 327 9 529 305 9 042 452 11 027 378

Saldo - 1 845 727 - 1 663 440 - 1 201 759 - 548 755 - 2 347 545

Zdroj: Banco Central Paraguay

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Na straně vývozu jsou hlavními odběrateli paraguayjských produktů:

země Mercosur - 27 %

asociované země Mercosur - 6 %

Evropská unie - 28 %

Rusko - 10 %.

Nejvíce zboží Paraguay dováží z:
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zemí Mercosuru - 40 %

Evropké unie - 28 %

Číny - 20 %

zemí dohody NAFTA (USA, Kanada, Mexiko) - 9 %.

2.3 Komoditní struktura

Hlavní exportní položky:

Olejnatá semena - 28 %

Tuky, rostlinné oleje a pelety - 22 %

Hovězí maso - 19 %

Kukuřice - 8 %

Pšenice - 3 %.

Hlavní dovozní položky:

Chemické výrobky, guma, plasty - 22 %

Stroje a zařízení - 14 %

Elektronika - 14 %

Ropa, uhlí a výrobky z nich - 12 %

Auta a autodíly - 8 %.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

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

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

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

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

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

K hlavním zahraničním investorům v roce 2015 patřily Brazílie, USA a Španělsko. Nejvíce investic v posledních letech
putuje do výroby olejů, telekomunikací, nemovitostí, finančního zprostředkování a obchodu.

Vývoj PZI v posledních 5 letech

2013 2014 2015 2016 2017

PZI (v mil.USD) 252 412 315 320 -

Zdroj: Banco Central de Paraguay

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

Přístup zahraničních investic na domácí trh je upraven zákonem 117/91, který zaručuje stejná práva domácím i
zahraničním investorům. Je možná repatriace zisku a kapitálu.

V roce 1991 vstoupil v platnost zákon č.60/90 o podpoře zahraničních investic. Tento zákon zahrnuje osvobození od
správních poplatků při zakládání společností, při vydávání akcií a povolení pro bezcelní dovoz surovin a zařízení.
Společnost založená s účastí zahraničního kapitálu je po dobu prvních deseti let osvobozena od z placení daně z
kapitálového výnosu (je-li investice větší než 5 mil. USD).

Zákonem je stanoveno odškodnění pro zahraniční vlastníky půdy v případě vyvlastnění jejich pozemků.
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Paraguay má s ČR uzavřenou smlouvu o podpoře a ochraně investic. Kromě toho také s následujícími zeměmi: SRN,
Rakousko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Itálie, Portugalsko, Švýcarsko, Maďarsko,
Rumunsko, USA, Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Kostarika, Salvador, Ekvádor, Peru, Kuba, Bolívie,
Jihoafrická republika, Korea a Tchaj-wan.

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

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EU v Asunciónu sídlí na adrese:
Avenida General Santos 465 C/Avenida Espaňa

Asunción, Paraguay
Tel: (+595) 21 206 069
E-mail: Delegation-paraguay@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay/1663/sobre-la-delegación-de-la-unión-europea-en-paraguay_en

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Již od 90. let 20. století probíhá jednání o uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Mercosurem. Paraguay má na
jejím uzavření velký zájem a při svém předsednictví pro tempore v první polovině 2018 se snaží jednání posunout,
především ohledně francouzské ochrany vlastního zemědělství a neochotě Brazílie více otevřít svůj automobilový trh.
Existuje možnost, že se dohoda uzavře ještě během roku 2018.

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

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU má pro Paraguay zpracovaný víceletý plán na období 2014-20. V něm je připravena v zemi realizovat projekty o
celkové hodnotě €168 milionů. Hlavní směry poskytované pomoci jsou: vzdělávání, rozvoj soukromého sektoru, sociální
ochrana a rozvoj demokracie.

Více podrobností.

Seznam projektů je zde.
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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 s ČR (v USD)

2013 2014 2015 2016 2017

Export 5 168 5 059 5 721 4 943 6 117

Import 278 2 613 567 1 206 1 114

Saldo 4 890 2 446 5 154 3 737 5 003

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

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

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží Objem

4011 Pneumatiky nové z pryže 732

8708 Části součásti vozidel 591

3304 Přípravky kosmetické, líčidla 516

8429 Buldozery sovnávače rypadla 476
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9302 Revolvery, pistole, jiné střelné zbraně 437

8501 Eletrické motory a generátory 408

3917 Trouby trubky hadice z plastu 368

7307 Příslušenství pro trouby trubky z
železa oceli

270

2402 Doutníky doutníčky cigarety 243

8544 Izolované dráty 232

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

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží Objem

1207 Semena plody olejnaté ostatní i
drcené

625

0201 Maso hovězí čerstvé chlazené 211

1703 Melasy získané extrahováním rafinací
cukru

55

0504 Střeva měchýře žaludky celé části 47

1211 Rostliny plody pro parfumerii
lékařství

45

0814 Slupky citrus plodů melounů čerstvě
zmražené

33

0511 Výrobky živočišného původu 31

8407 Motory píst zážehové spalovací
vratné rotační

15
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4402 Uhlé dřevěné i aglomerované 13

8708 Části, součásti a příslušenství
motorových vozidel

9

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Údaje o vzájemné výměně služeb s Paraguayí nejsou Českou národní bankou sledovány.

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

GUNS SRL (zastupuje firmu Česká zbrojovka)

Rainer Bendlin

Estrella 496

Asunción

Tel.: +595 21 441 875

E-mail: director@gunssrl.com

www.gunssrl.com

Datalab (Brightway Solution)

Vicente Sánchez

José G. Artigas 1645

Asunción

Tel.: +595 21 209 126

E-mail: vicente.sanchez@datalab.com.py
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www.datalab.com.py

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

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

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

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

Mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a jeho paraguajským protějškem probíhá jednání o textu dohody o
hospodářské a průmylosvé spolupráci. Existuje tzv. Inciativa Paraguay, volné sdružení (seznam) cca 15 firem, které
projevily působit v Paraguayi, nabízet svoje výrobky nebo v Paraguayi nějaké aktivity přímo rozvíjet.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

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

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

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

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

Cílem Paraguay je stát se více průmyslově vyspělou zemí než je tomu dnes a toho se snaží dosáhnout plány a investicemi
do průmyslové infrastruktury, rozvoje dopravy včetně letectví. Disponuje také obrovskými zásobami vodních ploch a je
velkým vývozcem elektřiny do Argentiny a Brazílie. Snaží se dosáhnout zvýšení přidané hodnoty svých zemědělských
exportů. Z pohledu země EU je třeba si uvědomit, že Paraguay velice často naráží na limity nedostatečně funkční státní
správy a velice často je mezi plány a realitou značný rozdíl.

Přesto lze za perspektivní označit tyto obory:

• Vodní energetika - dvě velké vodní elektrárny Yacyretá a Itaupu) a malé vodní zdroje na řečních tocích
• Zbraně
• Zemědělská technika
• Letecká doprava, především lehká a malá dopravní letadla

5.2 Kalendář akcí

V Paraguayi se nekonají žádné velké a regionálně důležité veletrhy. Nejvýznamnější výstavou je ExpoParaguay, která se
koná každoročně v hlavním městě Asuncionu. V roce 2018 se koná v termínu 7.-22.7 Jedná se o všeobecnou výstavu,
která zahrnuje všechny obory, hlavně zemědělství, ale i strojírenství atd.
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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

Bez místního (důvěryhodného) zástupce není prakticky uzavřít žádný větší obchod. U rozsáhlejších obchodů s účastí
státního sektoru nebo u akcí investičního charakteru jsou obvykle vypisovány tendry. Kritériem úspěšnosti v tendrech je
zejména cena a technická úroveň, v konečné fázi však rozhodují „mimoekonomické faktory“. Je běžné, že vypsaný tendr
se změní nebo zruší, o čemž jsou někteří lépe informovaní podnikatelé informováni dříve než je to oznámeno oficiálně. I
proto je důležité vybrat si zkušeného a v oboru známého zástupce. Je možno vstoupit do konsorcia dodavatelů jako
subdodavatel. Mnohé tendry jsou vypisovány pro členy Meziamerické rozvojové banky (BID). ČR mezi ně nepatří, proto
jsou české subjekty z těchto obchodů předem vyřazeny.

Využívání místních zástupců:

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

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

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

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

Vláda diktátora Strossnera skončila v roce 1989, ale dozvuky tehdejšího rozdělení společnosti jsou citelné dodnes. Lidé si
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stále pamatují kde které rodiny v té době stály, jaké díky tehdejší diktatuře měli někteří privilegia, zatímco druzí byli
perzekuováni. I proto je dobré se diskrétně poptat na historické postoje Vašeho potenciálního partnera nebo členů jeho
rodiny, které Vám on sám od sebe nesdělí, ale jeho (ne)přijatelnost pro současnou vládu může být klíčová podmínka pro
Váš úspěch. Také propojení podnikatelů a politiků je v Paraguayi daleko silnější než třeba v Evropě. Je dobré to mít na
paměti - hodně lidí se Vám bude chlubit svými konexemi ale jen někteří je skutečně mají,

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

V současné době probíhá diskuze o dalším fungování uskupení Mercosur. Paraguay má zájem o urychlené uzavření
dohody s EU, svou nabídku výrobků a služeb předložila mezi prvními.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Založení pobočky zahraniční firmy není komplikované. Žádost o registraci musí být sepsána ve španělštině, ověřena
místním notářem nebo notářem v zemi původu, poté je potřeba na konzulárním odboru MZV ČR vyžádat
apostillu. Žádost musí obsahovat tyto doklady:

• zakládací listinu a stanovy mateřské firmy,
• doklad země původu o registraci firmy,
• rozhodnutí mateřské firmy o založení právního subjektu v Paraguayi a kapitál pobočky(min. 10.000 USD),
• pověřovací listiny místního vedení společnosti,
• ustanovení o stálé adrese v Paraguayi.

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

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

Náklady na založení firmy:

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

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

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

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

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

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

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

Existují ještě další typy společností - pobočky zahraničních firem, kolektivní společnost, komanditní a komanditní akciová
společnost, kapitálová a průmyslová společnost a individuální s.r.o.

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

Momentálně se jako nejvhodnější forma prezentace českých exportérů jeví spolupráce s Centro de Importadores del
Paraguay C.I.P. (Centrum paraguayských dovozců), e-mail: cip@cip.org.py. Veletrhy srovnatelné s Evropou, buď tradicí
nebo velikostí, v Paraguayi nejsou. V paraguayských podmínkách je ovšem nesrovnatelně účinnější než jakákoliv reklama
osobní kontakt, byť i jen prostřednictvím spolehlivého místního zástupce. Asi třetinu trhu pokryje samo hlavní město.
Nejběžnější je reklama v televizi a v tisku, rozhlas je užíván k reklamě především pro venkovské obyvatelstvo. Ostatní
formy (billboardy apod.) jsou používány méně.

Výstavy a veletrhy v zemi mají spíše lokální charakter zaměřený na rukodělnou produkci.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Paraguay patří k zemím, kde ochrana práv duševního vlastnictví není prioritou. Na veřejných tržištích jsou prodávány
výrobky s označením světových výrobců a v drtivé většině jsou pochybného původu. Tento tržištní prodej zaznamenává
nejvyští rozkvět v Ciudad del Este. Většina falešného zboží má původ v Číně a přes Paraguay směřuje na další trhy v
Latinské Americe. Problém je tak velký, že USA pravidelně ve své zprávě o dodržování ochrany duševního vlastnictví
(Special 301) uvádí Paraguay jako zemi, která patří k největším porušovatelům těchto práv.

6.6 Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek je stanoveno zákonem 2.051/2003 de Contrataciones Públicas (zde). Podle něj jsou při výběru
upřednostňovány místní firmy, do 10 %. Podle zákona se musí řídit organizace státní správy, vedení departamentů, obce,
veřejné podniky nebo centrální banka. Za správné provádění zodpovídá národní ředitelství veřejných zakázek, DNCP.
Zakázky se zveřejňují na jednotném portálu - zde.

Pro eventuální úspěch české firmy je nezbytné dokonale znát podmínky soutěže, jejich formu a perfektně představit
firmu. Uchazeč o veřejnou zakázku se musí zaregistrovat u agentury pověřené organizací celé akce. Vyplněním
podrobného formuláře dochází v podstatě k první části prezentace.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Paraguay

19/24 http://www.businessinfo.cz/paraguay © Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

http://www.cip.org.py
http://www.cip.org.py
http://www.cip.org.py
http://www.cip.org.py
http://www.cip.org.py
http://www.cip.org.py
http://www.cip.org.py
mailto:cip@cip.org.py
https://www.paraguay.gov.py/dncp
https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html
http://www.businessinfo.cz/paraguay


V prosinci 2017 státy bloku Mercosur podepsaly dohodu o vzájemném otevření trhu svých veřejných zakázek firmám z
jiných zemích Mercosur.

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

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

Někdy banky váhají s provedením platby do zahraničí, protože mají obavy z obvinění z napomáhání praní špinavých
peněz. Proto je vhodné mít veškerou obchodní a platební dokumentaci vždy pohotově k dispozici, nejen v elektronické
ale raději i papírové podobě, ideálně ve španělštině.

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

, Pracovní jednání

Úspěch při obchodním jednání je obvykle založen na osobních kontaktech. Oblečení pro jednání má spíše konzervativní
charakter, zejména v bankovních kruzích. Je dobré pamatovat, že klima v Paraguayi je velice horké a vlhké, je proto
možné, že Váš partner přijde na jednání bez kravaty. V tom případě se můžete jeho stylu klidně přizpůsobit, není to faux
pas. Při jednání se konzumuje především káva a voda.

Pokud je součástí programu večeře, počítejte s jejím začátkem kolem 20:30 hod. a jejím trváním za 23 hodinu.

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

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

Státní svátky, pracovní doba

Pracovní zákoník (Ley 213 z r. 1993, zde) je stanoven osmihodinový pracovní den při max. 48 hod. pracovním týdnu.
Noční pracovníci mohou pracovat jen 7 hodin, tedy týdně 42 hod. Běžná zkušební doba je 60 dnů, u velice
specializovaných pozic je možné dohodnout jiný termín.
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Obchody jsou otevřeny obvykle od 8:00 do 12:00 a od 15:00 do 19:00, od pondělí do pátku a v sobotu od 8:00 do 12:00.

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

Celostátní svátky:

2018:

• 12. červen - Den příměří (ve válce o Chaco)
• 15. srpen - Panna María de Asunción, den založení Asunciónu
• 29. září - vítězství u Boqueronu
• 1. listopad - Všech svatých
• 8. prosinec - Neposkvrněného početí
• 25. prosinec - Boží hod vánoční

2019:

• 1. leden - Nový rok
• 1. březen - Den hrdinů
• Zelený čtvrtek
• Velký pátek
• 1. květen - Den práce
• 14. květen - Státní svátek - vyhlášení nezávislosti
• 15. květen - Den matek.

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

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

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

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

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro získání pracovního místa potřebuje cizinec získat povolení k povolení, které může být krátkodobé nebo trvalé. V
zahraničí přes konzulární oddělení Velvyslanectví nebo v Paraguayi přes Generální ředitelství migrace (DGM, Dirección
General de Migraciones) se předkládají:

Pas a rodný list
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Potvrzení o místu bydliště

Výpis z trestního rejstříku

Potvrzení zdravotní způsobilosti

Potvrzení finanční solventnosti (např. výpis z bankovního účtu s uloženou částkou vyšší než 5.000 USD. Někdy lze nahradit
akademickým diplomem s potvrzením o výši platu v Paraguayai.

Celý proces lze zahájit na paraguayjském velvyslanectví ve Vídni (zde).

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

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

Paraguay je zemí se zvýšeným rizikem tropických a přenosných onemocnění. Občas se objevují případy horečky dengue,
také žluté zimnice. Země se snaží vymýtit malárii. Pití pouze balené vody a očkování před cestou jsou základními
podmínkami na bezproblémový pobyt v zemi.
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7. Kontakty

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

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

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

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

Teritoriálně příslušným odborem na MZV je Odbor Amerických států, tel. 224 182 113.

Na MPO je to Odbor zahraničně ekonomických politik II, 51600.

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

Marek Zmrzlík

tel. 0055-11-993330777

Centrála na podporu turistického ruchu CzechTourism pro Latinskou Ameriku sídlí v Mexiku:

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Paraguay

23/24 http://www.businessinfo.cz/paraguay © Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

mailto:buenosaires@embassy.mzv.cz
mailto:anthonychytil@hotmail.com
mailto:carolachytil@hotmail.com
http://www.businessinfo.cz/paraguay


Petr Lutter, ředitel zahraničního zastoupení CzechTourism pro Latinskou Ameriku
Oficina de Turismo dela República Checa- CzechTourism
Kepler 101, Col. Nueva Anzures, 11590 México, D.F. México
Tel./Fax: +52-55-55458000
E-mail: lutter@czechtourism.com
Web: www.CzechTourism.com

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

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

Důležitá telefonní čísla:

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

7.4 Internetové informační zdroje

Nejdůležitější státní instituce:

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

Adresy významných institucí:

• www.bcp.gov.py
• www.rediex.gov.py
• www.hacienda.gov.py
• www.presidencia.gov.py
• www.dgeec.gov.py
• http://www2.mre.gov.py
• http://www.cip.org.py/wp/
• www.tramitesparaguay.gov.py
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