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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:
• Guatemalská republika
• República de Guatemala
Složení vlády:

Vláda jmenovaná a řízená prezidentem republiky má celkem 26 ministrů. Členy širší vlády jsou kromě prezidenta,
viceprezidenta a ministrů (15) i tzv. tajemníci prezidenta (Secretarios – 11), kteří koordinují spolupráci prezidentské
kanceláře s jednotlivými ministerstvy. Složení vlády, která zahájila svou činnost 14. 1. 2016 (stav k 17. 4. 2018):

• Prezident republiky – Jimmy Morales Cabrera (inaugurován 14. 1. 2016)
• Viceprezident republiky – Jafeth Ernesto Cabrera Franco
• Ministryně zahraničních věcí – Sandra Erica Jovel Polanco
• Ministr vnitra – Enrique Antonio Degenhart
• Ministr hospodářství - Ascisio Valladares Urruela
• Ministr národní obrany – brig. gen. Luis Miguel Ralda Moreno
• Ministr veřejných financí – Julio Héctor Estrada Domínguez
• Ministr zemědělství a výživy – Mario Méndez Montenegro
• Ministr veřejného zdravotnictví a sociální pomoci – Carlos Enrique Soto Menegazzo
• Ministr energetiky a těžby – Luis Alfonso Chang Navarro
• Ministr kultury a sportu – Dr. José Luis Chea Urruela
• Ministr školství – Oscar Hugo López Rivas
• Ministryně práce a sociálního zabezpečení – Aura Leticia Teleguario Sincal
• Ministr životního prostředí – Alfonso Alonzo Vargas
• Ministr sociálního rozvoje - Alcides René Obregón Muñoz
• Ministr komunikací, infrastruktury a bydlení - Aldo Estuardo García Morales
• Ministryně veřejné správy a nejvyšší státní zástupkyně - Thelma Esperanza Aldana Hernández de López

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

V Guatemale žije podle posledních odhadů 16,9 mil. obyvatel (2017), hustota osídlení činí 159 ob./km
2
(2017), cca 7 mil.

obyvatel je ekonomicky činných, 52,6 % populace žije ve městech (2017). Průměrný roční přírůstek činil 2 %.

Největší skupinu obyvatelstva tvoří mesticové (50 %), následují indiáni (44 %). Běloši se na celkové populaci podílí 5 %,
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černoši 1 %.

Většina obyvatel vyznává katolickou víru, asi 25 % protestantskou (evangelíci), zastoupena jsou i náboženství indiánských
skupin obyvatel a judaismus. Bez vyznání jsou 3 % obyvatelstva.

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 Guatemaly vzrostla v roce 2017 o 2,8 %. Inflace se oproti předchozímu období (4,23 %) zvýšila na 4,4 %.
Hlavním důvodem je propad cen ropy. Mezi priority ekonomické politiky vlády patří liberalizace zahraničního obchodu.

Faktory, které by mohly podpořit růst ekonomiky v následujících letech, jsou:

• vývoj úrokových sazeb (místní, zahraniční)
• posílení vnitřního trhu
• vývoj cen ropy
• implementace fiskálních reforem
• stabilita kurzu národní měny.

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HDP (%) 3,0 3,7 4,2 4,1 3,1 2,8

HDP v běžných
cenách (mld.
Q)

394,72 423,10 454,10 488,33 521,84 555,65

HDP/ob. (USD) 3278,6 3432,0 3673,1 3941,6 4153,0 -

Inflace (%) 3,45 4,39 2,95 3,07 4,5 4,4

Nezaměstnanost
(%)

2,9 3,0 2,9 2,4 2,4 2,6

Zdroj: Banco de Guatemala, EIU

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Příjmy 45,8738 49,2592 52,2243 52,7512 57,5076 59,9869

Výdaje 55,3196 58,2690 60,8187 59,8912 63,0803 67,2748

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Guatemala

3/20 http://www.businessinfo.cz/guatemala © Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

http://www.businessinfo.cz/guatemala


Saldo -9,4458 -9,0098 -8,5944 -7,1400 -5,5727 -7,2879

Zdroj: Ministerstvo financí, mld. Q

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
(mld. USD)

-1,3096 -1,3511 -1,2297 -0,0964 1,0234 1,1337

Kapitálový
účet (mld.
USD)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Finanční účet
(mld. USD)

-2,2620 -2,6198 -1,7969 -1,0421 -1,0593 -1,8458

Zdroj: Banco de Guatemala

Devizové rezervy

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Devizové
rezervy (mld.
USD)

6,6938 7,2726 7,3334 7,7512 9,1604 11,7695

Zdroj: Banco de Guatemala

Veřejný dluh

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Veřejný
dluh/HDP (%)

- 31,0 30,0 29,7 29,3 29,7

Zahraniční
zadluženost

(mld. USD)

6,3047 7,0702 7,0393 7,4899 8,0155 8,1832

Dluhová 8,42474 8,83389 8,92716 10,22590 10,33985 11,94592
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služba (mld. Q
)

Zdroj: Banco de Guatemala, Ministerstvo financí

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je tvořen centrální bankou Banco de Guatemala a 20 dalšími bankami. V roce 2002 byla zahájena
reforma peněžnictví země s cílem řešit strukturální problémy bankovního sektoru (nevýkonnou administrativu, slabost
bankovního dohledu, obtížný přístup k úvěrům, vysokou nákladnost informačních systémů, státní zásahy na záchranu krizí
postižených finančních institucí). Byly přijaty zákony k transformaci guatemalské finanční soustavy (zákon proti praní
špinavých peněz, zákon o Banco de Guatemala, zákon uvolňující hospodaření devizami, zákon o bankách a finančních
skupinách, měnový zákon a zákon o finančním dohledu). Seznam bank a finančních institucí je možné najít na
www.sib.gob.gt (Superintendenica de Bancos de Gautemala).

Pět největších guatemalských bank:
• Banco Industrial
• Banco G and T Continental
• Banco Agromercantil de Guatemala
• Banco Reformador
• Banco de Desarollo Rural
Vztah ke Světové bance:
• člen od 28. prosince 1945
• podíl na kapitálu banky: 0,13 %
Vztah k Mezinárodnímu měnovému fondu:
• člen od 28. prosince 1945
• kvóta: 210,2 mil. SDR
• implementace iniciativy HIPC (Heavily Indebted Poor Countries): ne – Guatemala již nepatří mezi země, na něž by se

vztahovala.

1.7 Daňový systém

Fiskální legislativa zahrnuje tři základní daňové sazby.

Daň z přidané hodnoty činí 12 % a postihuje prodej věcí movitých i nemovitých, služeb, dovoz a vývoz zboží, dary a
pronájem nemovitostí.

Daň z příjmu právnických osob nebo osob fyzických provozujících obchodní činnost činí 31 % z příjmu podléhajícího dani.
Sazba daně z příjmu právnických osob je 31 % a vztahuje se i na zisky poboček (filiálek) zahraničních podniků. Dividendy
transferované do zahraničí nepodléhají dani z příjmu, pokud byla zaplacena daň ze zisku, z něhož se dividendy vyplácejí.
Jinak dividendy podléhají 10% srážkové dani.

Kromě nich byla v roce 1997 zavedena tzv. Mimořádná dočasná daň na financování výsledků mírových dohod, která se
však změnila v trvalou (Impuesto sobre Empresas Mercantiles y Agropecuarias – IEMA). Platí ji obchodní a zemědělské
společnosti a počítá se z čistých celkových aktiv nebo hrubých tržeb podniku (plátce daně si může vybrat podle toho, co
je pro něho méně nákladné). V případě čistých aktiv se aplikuje sazba 3,5 %, v případě hrubých tržeb sazba 2,25 %.
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Vedle daní základních existuje i spotřební daň, která je aplikována na řadu výrobků považovaných za luxusní, jako je
tabák, alkoholické nápoje, sodovky a limonády, pohonné hmoty, nové automobily atd.
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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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 9,9787 10,0258 10,8035 10,726 10,449 10,983

Dovoz 16,9944 17,5179 18,2818 17,639 17,002 18,390

Bilance -7,0157 -7,4921 -7,4783 -6,913 -6,553 -7,407

Obrat 26,9731 27,5437 29,0853 28,365 27,451 29,373

Zdroj: Banco de Guatemala, mld. USD

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejdůležitějšími exportními partnery v roce 2017 byly USA (3,707 mld. USD), dále Salvador (1,217 mld. USD), Honduras
(967,3 mil. USD), Nikaragua (562,2 mil. USD), Mexiko (510,4 mil. USD), Kostarika (423,2 mil. USD), Nizozemsko (354,8 mil.
USD), Panama (288,5 mil. USD), Kanada (228,6 mil. USD) a Itálie (154,2 mil. USD).

Nejdůležitějšími importními partnery v roce 2016 byly USA (7,317 mld. USD), Čína (1,971 mld. USD), Mexiko (1,964 mld.
USD), Salvador (972,2 mil. USD), Kostarika (610,4 mil. USD), Panama (556,9 mil. USD), Kolumbie (400,6 mil. USD),
Honduras (383,9 mil. USD), Německo (298,5 mil. USD) a Korejská republika (291,2 mil. USD).

Postavení k EU

Guatemala je 83. obchodní partner EU. V roce 2017 bylo z Guatemaly do EU dovezeno zboží v hodnotě 1,034 mld. EUR a
byly vyvezeny produkty v hodnotě 992 mil. EUR. V roce 2016 to bylo 889 mil. EUR u dovozů a 909 mil. EUR u vývozů. U
ubou položek došlo meziroční k růstu.

2.3 Komoditní struktura

Nejdůležitější položky vývozu v roce 2017: textil, cukr, banány, káva, rostlinné tuky, kardamom, sušené ovoce, železo a
ocel, alkoholické nápoje.
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Nejdůležitější položky dovozu v roce 2017: ropa a ropné produkty, dopravní prostředky, elektronika, plasty,
farmaceutické produkty, textil.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Guatemale existuje v současné době několik zón volného obchodu, které slouží jako výrobní parky nebo celní prostory.
První dvě zóny volného obchodu, soukromá – Grupo Z – nacházející se na 29,5 km na Pacifické silnici směrem z hlavního
města k pobřeží Tichého oceánu, a státní ZOLIC umístěná v přístavu Santo Tomás de Estalla. Statut udělení titulu zóna
volného obchodu v Guatemale se řídí Dekretem č. 65–89 guatemalského Kongresu republiky.

Podobně jako v ostatních zemích regionu, existují v Guatemale tzv. maquiladoras, montovny zahraničních, zejména
amerických firem. Jejich vznik je ekonomicky opodstatněn využitím levnější pracovní síly a cen vstupů ve srovnání s
náklady v USA a navíc částečně zabraňují ještě většímu přílivu Guatemalců do USA a zvyšují jejich pracovní návyky a
schopnosti. Postavení maquiladoras upravuje Dekret č. 29–89 (Zákon o podpoře a rozvoji zpracovatelských exportních
aktivit) Kongresu republiky a Dekret č. 117–97 Kongresu republiky.

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

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2017 hodnoty 1,1467 mld. USD, což oproti předchozímu roku představuje
snížení o 37,9 mil. USD.

Přímé zahraniční investice 2012 - 2017 (mld. USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investice 1,2445 1,3089 1,3958 1,2085 1,1808 1,1467

Zdroj: Banco de Guatemala

V roce 2017 nejvíce investic směřovalo do výroby (240,0 mil. USD), obchodu (236,4 mil. USD), energetiky (185,9 mil. USD),
bankovnictví a pojišťovnictví (140,8 mil. USD), telekomunikací (113,1 mil. USD) a zemědělství a těžby (61,3 mil. USD).

Podle původu investic převažuje USA (208,5 mil. USD), Mexiko (204,1 mil. USD), Kolumbie (160,2 mil. USD), Peru (81,6 mil.
USD), Španělsko (57,0 mil. USD) a Lucembursko (55,7 mil. USD).

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

Guatemalská vláda vyhlásila podporu zahraničních investic ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být
vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních
investicích, Dekret č. 9-98 a jeho doplňky.
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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 s Guatemalou od 1. prosince 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 Guatemala
Edificio Europlaza: 5a avenida 5-55, Zona14, Torre II, Nivel 17
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel.: +502 23005900
Fax: +502 23005900
e-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Guatemala je 83. obchodní partner EU. V roce 2017 bylo z Guatemaly do EU dovezeno zboží v hodnotě 1,034 mld. EUR a
byly vyvezeny produkty v hodnotě 992 mil. EUR. V roce 2016 to bylo 889 mil. EUR u dovozů a 909 mil. EUR u vývozů. U
ubou položek došlo meziroční k růstu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V srpnu 2014 byl schválen nový Program kooperace EU – Guatemala na období 2014 – 2020. Projekty budou zaměřeny
do 3 oblastí: potravinová bezpečnost a výživa, řešení konfliktů a bezpečnost a konkurenceschopnost. Celkově by mělo být
alokováno 186,8 mil. EUR, z toho na první oblast 80 mil. EUR, na druhou 37 mil. EUR, na třetí 64,8 mil. EUR a na podpůrná
opatření 5 mil. EUR.

Dále může Guatemala 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
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).
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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 Guatemalu.
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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

Objem obchodní výměny v roce 2017 dosáhl hodnoty 17,061 mil. USD při vývozu 7,511 mil. USD a dovozu 9,551 mil. USD.
Oproti roku 2016 to znamenalo pokles v obratu o 9,3 %, v případě dovozu o 16,6 % a u vývozu o 0,09 %.

Obchodní výměna ČR – Guatemala 2012 – 2017 (tis. USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 5 902 12 886 13 236 7 629 7 518 7 511

Dovoz 2 945 3 375 4 435 6 054 11 137 9 551

Obrat 8 847 16 261 17 671 13 683 18 655 17 061

Bilance 2 957 9 511 8 801 1 575 -3 620 -2 040

Zdroj: Český statistický úřad

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu do Guatemaly v roce 2017 byly:

• Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů
• Papír, aj., nenatíraný, ne k popisování, hyg. účelu
• Zbraně, ostatní, ne zbraně sečné, bodné
• Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla
• Revolvery pistole, ne jiné střelné zbraně
• Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem
• Výrobky z cementu, betonu, kamene umělého
• Telefonní přístoje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové
• Ostatní střelné zbraně a podobná zařízení využívající ke střelbě výbušniny

Hlavní položky dovozu v roce 2017:

• Ethylalkohol, nedenat. pod 80% destiláty, likéry
•
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Banány, vč. plantejnů, čerstvé, sušené
• Trička, vrchní tílka aj. nátělníky pletené
• Oříšek a květ muškátový, amomy, kardamomy
• Káva i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
• Ovoce, ořechy a jiné části rostlin
• Pepř, paprika sušené, drcené, v prášku
• Luštěniny suché, vyluštěné i loupané, drcené
• Listy, větve, ost. části rostlin k okras. účelům
• Datle, fíky, ananas, avokádo, apod., čerstvé i sušené

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zatím prakticky neexistuje, výjimkou byl zájem guatemalské centrální banky o tisk bankovek, z něhož však z technických
důvodů sešlo.

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

České přímé zahraniční investice do země nikdy nesměřovaly. V poslední době se naskýtá možnost v obnově
infrastruktury, textilu, zemědělství, zalesňování a dopravy.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele
diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů sjednaná výměnou nót (Praha 17. 10. 2000, vstup v
platnost 17. 11. 2000)

• Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (podepsána, Praha 8. 7. 2003) - Dohoda o vzájemné podpoře a
ochraně investic po procesu renegociace vstoupila v platnost 4. května 2011.

• Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a
Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze
(podepsána, Praha, 20. 8. 2009)

• Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů (vstup v platnost 6. 11. 2004)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Guatemala je v souvislosti s přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitárních
pomocí. Zatím poslední finanční humanitární pomoc ČR poskytla Guatemale ve výši 2 300 000 Kč v souvislosti s
odstraňováním následků tropické bouře Stan, která zemi zasáhla v roce 2005.

Vláda ČR udělila tři stipendia pro školní rok 2013/2014 v českém jazyce. Stipendia byla v oboru vodní hospodářství,
životní prostředí a hi-tech.
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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

Vedle tradičních výrobků lze za perspektivní považovat výrobky environmentálního sektoru – vývozy malých a středních
energetických celků, čističek a úpraven pitné vody, spaloven a moderních textilních strojů. Nutným předpokladem je však
zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či dlouhodobého úvěru. V poslední době se objevují nové
poptávky, např. výběrové řízení na stavební práce (Franja Transversal del Norte – délka 362 km, Anillo Metropolitano –
výstavba dálnice v obvodech Guatemala a Sacatepéquez), elektrické průtokové ohřívače, alternativní zdroje energie a jiné.
Realizace obchodních případů v oblasti nových komodit však často naráží na neschopnost české strany být na trhu fyzicky
přítomna a pracovat s potencionálním zákazníkem. Ve dnech 27. a 28. března 2017 ZÚ Mexiko ve spolupráci s
honorárním konzulem v Guatemale uspořádali Projekt ekonomické diplomacie „Prezentace českých firem v Guatemale“.

Aktuální sektorové příležitosti pro Guatemalu

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

5.2 Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.
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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

Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních
obchodních zástupců, i když zejména velké multinacionální korporace realizují své prodeje v rámci globalizace a
nadnárodních trhů přímo. V rovině prodeje prostřednictvím místního zástupce v zásadě existují dvě varianty, prodej
prostřednictvím dealera specializovaného na určitou komoditu, nebo využití dosud nepříliš rozvinuté sítě specializovaných
obchodů. Příprava pro vstup na zdejší trh by měla být důkladná a promyšlená. Na základě pouhé informace typu: „Jsme
firma, která vyrábí takový a takový výrobek, najděte nám zájemce“ lze jen stěží navazovat obchodní spojení.

Vstup na guatemalský trh by měl být (v ideálním případě) podložen marketingovou studií, kterou může vypracovat
některá renomovaná firma znalá místních poměrů (např. LGA Consulting). Optimální oslovení klientely by mělo být
realizováno předložením nabídky kalkulované nikoli ex works, jak je bohužel obvyklé, ale včetně dopravného a pojištění
do Ciudad de Guatemala, které dává guatemalskému odběrateli určitou představu o celkové ceně. Nabídka by měla být
formulována ve španělštině a doprovázena propagačními materiály, vzorky (umožňuje-li to povaha zboží), referencemi
(kam firma vyváží, s kým spolupracuje atd.) a prezentačními CD či DVD.

Vývozce vstupující na guatemalský trh by měl, vyžaduje-li to komodita, mít promyšleno zajištění servisu resp. požadavky
na servis. Měl by mít rovněž jasno, jaké prostředky je ochoten vložit do podpory prodeje a jakým způsobem bude
obchodní transakce financovat a zda bude pojišťovat rizika insolvence odběratele. Zde mohou významným způsobem
pomoci instituce, jejichž posláním je podpora českého exportu: EGAP a Česká exportní banka.

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

Vývozní a dovozní režim Guatemaly se po vstupu do WTO v roce 1995 výrazně uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s
probíhající demokratizací a uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy střední Ameriky, ale i s USA, Japonskem a
EU. Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány
jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných
dohod.

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

Za účelem zahraničně-obchodní kontroly a statistiky je v zemi aplikován jednotný registrační vývozní systém, tzv.
Ventanilla Única para las Exportaciones. Platební styk probíhá převážně v USD. V zemi je volná směnitelnost. Vnitřní
platby probíhají v místní měně, kterou je quetzal.

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

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku je jednou z nejvhodnějších forem pro dosažení požadované
efektivity realizace obchodních zájmů. V přípravné fázi je však nutno počítat s komplikovanou a zdlouhavou
administrativní procedurou. Proto bývá i přes značnou finanční náročnost výhodné využít služeb specializovaných
guatemalských advokátních kanceláří. Velmi vhodná je konzultace s honorárním konzulem ČR v hlavním městě
Guatemaly.

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

Jak pro akvizici, tak i pro udržení trvalé přítomnosti již zavedených firem na guatemalském trhu, je nutností intenzivní
propagace. V této zemi je specificky velmi nutná účast na veletrzích a výstavách, která je před a po ukončení akce
zahraničními firmami využívána ve spolupráci s místními reklamními agenturami, s ohledem na jejich znalost nativní
(někdy indiánské) mentality a schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný případ. Předpokladem efektivní
reklamy by měla být její originalita. Velmi dobře rovněž funguje používání guatemalských národních symbolů. Nutno brát
v úvahu značnou část nativního indiánského obyvatelstva. Nadále je pak silná vazba obchodníků na volné zóny obchodu v
USA a Panamě. Ve smyslu účinných masmediálních reklamních kampaní existují v oblasti propagace českého zboží a
služeb na guatemalském trhu dosud značné rezervy, resp. není využívána vůbec, což nepochybně podvazuje ještě
výraznější růst obchodní výměny.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Guatemala přistoupila k Pařížské konvenci, která chrání průmyslové vlastnictví a také ke konvenci Světové organizace
duševního vlastnictví. Zákon o průmyslovém vlastnictví vstoupil v platnost v listopadu 2002. Úřadem příslušným v těchto
záležitostech je Registr průmyslového vlastnictví. Zákon o patentech chrání vlastníky patentů cestou registrace v Registru
duševního vlastnictví. Ochrana se prodlužuje o 10 nebo 15 let po zaplacení ročních poplatků, které je nutné uhradit před
vypršením právní ochrany patentu. S konkrétním porušováním práv vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví českých
výrobců se ZÚ v tomto teritoriu zatím nesetkal.

6.6 Trh veřejných zakázek
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Režim zadávání veřejných zakázek je založen na státem vyhlašovaných tendrech. Systém podávání informací o státních
výběrových řízeních v Guatemale je však úmyslně velmi nepružný a neoperativní (všeobecně panuje názor, že je
předmětem korupčních praktik). Vyhlašování tendrů je sdělováno se zpožděním korespondenční cestou, termíny uzávěrek
bývají ve většině případů pouze několik dnů od data vyhlášení tendrů. Navíc sdělení o vyhlášení tendrů téměř nikdy
neobsahují kompletní, komerčně čistou a jasnou informaci o veškerých podmínkách.

Je nutno dodat, že podmínky výběrových řízení se všeobecně vyznačují značnou komplikovaností, při současném
požadavku na předběžné skládání relativně vysokých účastnických anebo garančních poplatků. Nutností je nejen znalost
místní mentality, ale zejména úředního jazyka, tj. španělštiny, a dokonalé splnění všech podmínek tendru. Právě z těchto
důvodů je vhodné, obdobně tak jako v Mexiku, vyhledat spolehlivého zástupce, který s předstihem avizuje českému
podnikatelskému subjektu záměr vlády vyhlásit veřejnou soutěž a zcela jasně a bez jazykových problémů předloží
nabídku, která do posledního bodu odpovídá vyhlášeným soutěžním podmínkám, vč. termínů a formy předání nabídky do
tendru. Bez zástupce je úspěšná účast na těchto výběrových řízeních zcela vyloučena. Aktuální informace o vypisovaných
výběrových řízeních.

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

Případné řešení sporů spojených s obchodními operacemi před guatemalskými rozhodčími orgány (jež jsou prostoupeny
korupcí) nutno řešit jen a pouze přes místního advokáta. Šance na úspěch je však minimální. Všeobecně se proto
doporučuje zakotvit v příslušném obchodním kontraktu doložku o příslušnosti arbitrážního soudu země vyvážejícího, pro
řešení eventuálních sporů vzniklých z daného obchodu. Přes shora uvedené konstatování však v posledních letech ke
sporu nedošlo, guatemalské firmy platí českým firmám bez průtahů na základě kontrahovaných platebních podmínek.

Konkurence zahraničních firem vzhledem ke globalizačnímu procesu i konkurence místní výroby na guatemalském trhu
sílí každým rokem. Nabídkové aktivity se proto uskutečňují především náročnou formou akvizičních cest zástupců a
představitelů místních a zahraničních firem po Guatemale. Pozornost je nutno věnovat zejména reálným cenovým
požadavkům za nabízené artikly v zájmu zachování jejich prodejnosti v relaci ke srovnatelným konkurenčním výrobkům.
Cenová úroveň nabídek je vzhledem k situaci na místním trhu velice nízká a je založena na bázi nabídek z asijských zemí a
cen nabízených z volných zón USA, Panamy a Mexika. Zcela běžnou součástí guatemalské obchodní praxe jsou neustálé
změny termínů schůzek, nedodržování dohodnutých harmonogramů přípravy a podpisů jednotlivých obchodních
případů, apod. Je však možno konstatovat, že se úroveň kultury v obchodních vztazích v důsledku stále většího zapojení
místní ekonomiky do mezinárodního obchodu postupně zlepšuje. Velký vliv má i místní zastoupení zemí EU, které stále
více vnáší do prostředí obchodování komerčně jasné podmínky a zvyklosti, ale na druhé straně nabízí i dobré úvěrové
podmínky, většinou nadnárodních společností.

Rizika místního trhu pro české podnikatele lze zjednodušeně shrnout do třech bodů:

• Náklady na zahraniční zastoupení, bez něhož se nelze dlouhodobě v teritoriu uplatnit, nebo alespoň častá osobní
přítomnost na trhu, a riziko návratnosti těchto nákladů.

• Oprávněné obavy z nepříliš transparentního zadávání státních zakázek.
• Nároky na vyšší konkurenceschopnost českého zboží vzhledem k nízké ceně místní pracovní síly a celním

preferencím v obchodě s okolními státy.

Obvyklými platebními podmínkami jsou dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso s odloženou platbou v různých
formách. V některých případech, zejména při navazování nových obchodních kontaktů, je vhodné ze strany českých
subjektů požadovat akontaci. V zemi vládne uspokojivá platební disciplína, obchodní dluhy bývají spíše výjimkou než
pravidlem.
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6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Místní zvyklosti:

Podobně jako v jiných latinskoamerických zemích kladou Guatemalci velký důraz na osobní kontakt a poměrně dlouhou
výměnu zdvořilostí. Pouze e-mailovou korespondencí nelze obchod uskutečnit. Je nutné počítat s časovou a finanční
náročností (pracovní cesty do Guatemaly, pracovní obědy/večeře atd.) pro sjednávání obchodu. Ač se český subjekt
dostaví na schůzku včas, u guatemalského protějšku bývá obvyklé zpoždění.

Při jednáních na centrálních úřadech je vhodný oblek. V případě podnikatelů záleží na místě, kde je jednání vedeno,
úrovni protějšku a oboru, ve kterém firma působí. Tzn. rozsah oblek – lehké sportovní kalhoty a košile. V žádném případě
však nejsou vhodné krátké kalhoty a obuv na pláž. Je důležité dodržovat pravidla osobní hygieny – čisté nehty, vlasy atd.

Jednacím jazykem je španělština, většina výše postavených obchodníků hovoří anglicky.

Oficiálním jazykem je španělština. Dále je rozšířeno celkem 21 mayský jazyků (např. akateko, cackchiquel, kekchi, mam,
quiché, xinka, garífuna).

Státní svátky:
• 1. leden – Nový rok
• únor – náboženské svátky v souvislosti s postem
• březen – duben – velikonoční týden (před českým Pondělím velikonočním) – čtvrtek a pátek jsou svátky
• 1. květen – Svátek práce
• 30. červen – Den armády
• 15. srpen – Guatemalský festival
• 15. září – Den nezávislosti
• 20. říjen – Den revoluce
• 1. listopad – Den všech svatých
• 8. prosinec – Svátek Neposkvrněného početí
• 24. prosinec – Štědrý večer
• 25. prosinec – Boží hod
• 31. prosinec – Silvestr (odpoledne je svátek)
Pracovní a prodejní doba:

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

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

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

Dnem 6. 11. 2004 vstoupila v platnost bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti, celková délka pobytu však nesmí
přesáhnout 90 dnů. Dohoda rovněž zakazuje občanům obou zemí vykonávat během pobytu jakoukoliv výdělečnou
činnost (tato okolnost je považována za zneužití dohody a je odpovídajícím způsobem právně postižena).
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Guatemala patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami. Největší
opatrnosti je třeba dbát na hranicích s Belize, kde často dochází k potyčkám v souvislosti s dlouhotrvajícím hraničním
sporem. 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

Zaměstnávání cizinců v zemi není problémem, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu
ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou
průběžně doplňovány. Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě,
kterého může doporučit ZÚ nebo honorární konzul.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

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

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Diplomatickou a konzulární působnost pro Guatemalu má Zastupitelský úřad ČR v Mexiku
Cuvier 22
Col. Nueva Anzures
Del. Miguel Hidalgo
Ciudad de México, México
Tel.: +52-55 5531-2544 / 5531-2777
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz

26. listopadu 2004 byl po letech znovu otevřen Honorární konzulát ČR. Do funkce honorárního konzula byl jmenován p.
José Luis Guzmán Segura
Avenida de las Américas 20-12, Zona 13
Ciudad de Guatemala
tel.: +502-2360-0407
e-mail: guzmanjl@mac.com

Spojení z letiště do centra města: prakticky jen taxi (cena 70–100 Q), hotely vyšší kategorie zajišťují transfery svých hostů
vlastními vozidly.

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. Guatemala spadá pod zastoupení CzechTrade a CzechTourism v Mexiku.

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

• Hasiči – 123
• Dobrovolní hasiči – 122
• Policie – 112 a 120
• Červený kříž – 125

7.4 Internetové informační zdroje

• www.guatemala.gob.gt
• www.visitguatemala.com
• www.investinguatemala.org
•
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www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala
• www.politicagt.com
• www.ine.gob.gt
• www.mundolatino.com/guatemala
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