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Mexiko – Spojené státy mexické
Jedna z předních ekonomik světa

123 518 000 obyvatel
• 11. nejobydlenější země světa

• 65 aktivních jazyků (náhuatl, maya
yucateco, mixteco,…)

1 972 550 km2

• 13. největší země světa

• Tijuana – Mérida = Barcelona - Moskva

HDP = 1 144 mld. USD
• 15. ekonomika dle HPD

• Do roku 2050 bude na 8. místě

Nezaměstnanost = 3,6%

Mexické peso (MXN)
• 1 USD = 18,5 MXN

• 1 MXN = 1,19 CZK



Zahraniční obchod
Mezinárodní dohody Mexika



Zahraniční obchod
Bilaterální vztahy s ČR

Vývoz z ČR = 829 mil. 

USD (2017)
• Dle MX statistik – 1 370 mil. USD

• V roce 2011 = 344 mil. USD –

navýšení na více než dvojnásobek

• Automobilový průmysl a 

strojírenství

• Potenciál i v dalších odvětvích

Dovoz do ČR = 677 mil. 

USD (2017)
• Různá struktura (převážně 

elektro, dále spotřební zboží, 

hračky,…)

Dohoda o volném 

obchodu s EU

Dohody s ČR na různých 

úrovních

• Prezidentské (ochrana investic, 

zamezení dvojímu zdanění, 

apod.)

• Meziresortní memoranda 

(diplomacie, školství, kultura, 

apod.)

• Instituce a školy



Vyspělý průmysl v Mexiku

Letecký průmysl

Díly do automobilů

Automobilový průmysl

Elektrika a elektronika

Zdravotní přístroje



Letecký průmysl v Mexiku

Mexiko důležitým hráčem v letectví
• Každé dvě minuty vzlétne letadlo s technologií vyrobenou v Mexiku

Dodavatelé hlavních hráčů vyrábí v Mexiku
• Bombardier, Safran, General Electrics – každým rokem je o 20% více společností

Alternativa k automotive
• Státy výrazně podporují rozvoj leteckého průmyslu – snížení závislosti na 

automotive

Výstavba nového mezinárodního letiště
• Změny v projektech a přesun letiště je prvním velkým projektem nového prezidenta



Zdravotnictví v Mexiku

Mexiko je jedním z hlavní hráčů v tomto oboru v regionu

• Kolem 750 firem, zaměstnává přes 58 tis. zaměstnanců

Zároveň je v první desítce exportérů ve zdravotnictví

• Především pak zařízení do nemocnic a specializovaných chirurgických přístrojů

• Hlavním exportérem v Latinské Americe

Zájem o inovace z Evropy

• Snížení závislosti na USA, hledání nových řešení



Automobilový průmysl v Mexiku



Automobilový průmysl v Mexiku

Mexiko - 8. největším výrobcem automobilů
• Na 4. pozici ve vývozu nových vozů, pravidelný růst

Strategický partner pro celý americký kontinent
• 85 % vozů je vyvezeno v rámci kontinentu, nové dohody toto podporují, ale 

částečně uzavírají dveře zahraničním dovozcům

Výrobci z celého světa působí v Mexiku
• Neustále se objevují nové investice – Audi, VW, apod.

Zvýšení podílu subdodavatelů na výrobě
• Na trhu působí 1 200 společnosti, z toho 355 Tier 1



Energetika a životní prostředí v Mexiku

Podpora obnovitelných zdrojů od státu
• Během příštích let se požaduje významné navýšení obnovitelných zdrojů (např. solární 

energie by se měla zvýšit na 14,1 GWp)

• Do roku 2050 je cílem snížit fosilní paliva na 50 %, nyní je zelených energií cca 15%

Smart Cities a soběstačnost
• Dle EPIA jsou zde vhodné podmínky pro solární energii jak finanční, tak i geografické

• Velká poptávka po jakémkoliv inovativním řešení, které zajistí hospodárnost nových 
budov a bytů

• Zpracování vody - odsolovačky, čističky a úpravny vod a to nejen statické, ale i mobilní

Důraz na bezpečnost a trvanlivost



Země srovnatelné velikostí a 
počtem obyvatel s Českou 
republikou

• Krátké vzdálenosti 

• Strategická poloha – Tichý a Atlantický oceán (+ 
Karibik)

Politická a ekonomická stabilita

Středoamerický integrační systém 
SICA (formální působnost od r. 
1993)

EU-Central America Association
Agreement (2012)

Městské státy – důraz na zlepšení 
života v metropolitních oblastech 

Střední Amerika



Třetí největší světové bankovní centrum
• Dolarizovaná ekonomika

• Nejvíce rostoucí ekonomika v Latinské Americe (r. 2017 5,4 % HDP, letos se předpokládá 
5,6 % HDP)

• Panamský průplav – Zona Libre Colón, druhá největší bezcelní zóna na světě

V latinskoamerickém kontextu jedna z nejbezpečnějších zemí

Perspektivní obory:
• Služby - asi 82 % HDP (r. 2017), zejména pak logistické služby

• Vodní hospodářství 

• Zemědělství 

• Technologie smart cities

Aktuální projekty: 
• Projekt na komplexní proměnu hlavního města s použitím inteligentních technologií

• Rozšíření mezinárodního letiště Tocumen, Terminál 2

• Projekty na zlepšení přístupu k pitné vodě a sanace

Střední Amerika
Panama



S Panamou je v latinskoamerickém kontextu jedna z 
nejbezpečnějších zemí 

Zelená energie na prvním místě
• Více než 98 % vyprodukované energie pochází z obnovitelných zdrojů (v. r. 2018 – 300 hodin bez 

přerušení)

• Do r. 2021 chce tamější vláda úplně omezit vypouštění uhlíkových emisí v zemi

Velmi rozvinutý lehký průmysl (mikroprocesory, lékařská zařízení, 
apod.)

Perspektivní obory:
• Obnovitelné zdroje a zelené technologie, smart cities, digitalizace

• Zdravotnictví (roční náklady asi 10 % HDP, vyspělý zdravotnický systém, důraz na prevenci)

• Služby spojené s turismem

• Zemědělství

Aktuální projekty: 
• Zlepšení mobility a veřejné dopravy v San José

• Stavba uložiště ropy a jejich derivátů v Atlantiku a jejich propojení s dalšími uložišti uvnitř země

Střední Amerika
Kostarika



Ekonomická integrace – společné vystupování navenek

• Bezcelní zóna mezi Guatemalou a Hondurasem

Salvador: dolarizovaná ekonomika

Perspektivní obory

• Služby spojené s turismem (především karibská oblast Hondurasu a Guatemala)

• Energetika – energie z biomasy, sluneční energie aj.

• Technologie smart cities

• Obrana a bezpečnost (dříve salvadorský projekt Ciudad Inteligente Santa Tecla –

pokles kriminality)

• Vodní hospodářství – sanace, kanalizace, údržba nebo výstavba infrastruktury

• Zemědělství

• Technologie na předvídání přírodních katastrof

Země Severního trojúhelníku
Guatemala, Honduras, Salvador



Otevírání světu
• ZED Mariel a Cartera de Oportunidades de Inversin Extranjera 2018-2019 – perspektivní 

obory, aktuální poptávky a projekty na Kubě vydávané tamější vládou

Perspektivní obory:
• Zdravotnictví

• Telekomunikace (stěžejní sektor - telekomunikační služby a vývoj softwarů)

• Energetika s důrazem na obnovitelné zdroje

• Služby spojené s turistickým ruchem 

Aktuální projekty: 
• Probíhající výstavba speciální ekonomické zóny ZED Mariel (zahraniční i kubánské 

investice)

• Projekty na údržbu a výměnu vodní infrastruktury

• Poptávky po technologii na sterilizaci a uchování biologického odpadu (sektor 
farmakologický a biomedický)

• Projekty v rámci ZED Mariel – konstrukce továrny na zpracování odpadu a výrobu 
obalového skla

Karibik
Kuba



E-mailové adresy
• Často Vám ředitel středně velké a dobře fungující firmy nadiktuje e-mail typu 

„juan75@yahoo.com.mx“

• Naopak není všechno zlato co se třpytí – profesionální e-mail není zárukou 
serióznosti

Nekonvenční kanály pro komunikaci
• Nereaguje partner na e-mail? Zkuste WhastApp, či podobné nástroje!

Webové stránky
• I přes kampaně existuje stále mnoho kvalitních firem bez internetových stránek

Strojař dováží slepice
• Obor podnikání potenciálního zástupce není vždy stěžejní – důležité jsou kontakty

Společné zájmy - lidskost
• Nebát se opustit formality – pár vět o běžném životě (české pivo, mexický fotbal, 

apod.) dokáže mnohdy spojit lépe, než výměna zdvořilostních výrazů

Komunikace s latinskými partnery
První dojem je základ, ale pozor na stereotypy



Časová náročnost
• Je třeba počítat s dlouhým procesem vyjednávání a poznávání se

Vhodný způsob vstoupení na trh
• Získání kvalitního distributora neznamená získání trhu

• Cesta ke kontaktům je velice obtížná – databáze a kontakty online nejsou vždy 

věrohodné

Habla Usted español?
• Ve vyšším managementu angličtina nebývá problémem, ale španělština je vždy 

velkou výhodou

• Perfektní znalost místních zvyklostí je další konkurenční výhodou

Logistické překážky
• Je nutné zvážit veškeré možné překážky při dovozu zboží a spolupracovat s 

místním odborníkem

Mexiko jako obchodní partner
S čím je třeba počítat a na co si dát pozor



Mexiko a Střední Amerika – Váš nový cíl
Odměnou za vytrvalost je solidní partner

Stabilní politické a právní prostředí

The logistics hub of the Americas
• Získáte partnera se strategickým umístěním, nejen v rámci Ameriky

Velice otevřená země
• Nejen po ekonomické a právní stránce ale i po té lidské

Země v neustálém růstu
• Tenchnologie, produktivita, kupní síla – Mexiko je jednou z předních ekonomik světa

České výrobky mají v Mexiku velmi dobré jméno



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Pavel Eichner

Vedoucí zahraniční kanceláře

Cuvier 22, col. Nueva Anzures, 

del. Miguel Hidalgo 

115 90 Ciudad de México, Mexico

Tel.: +420 224 907 582

Mob.: +420 702 213 100

E-mail: pavel.eichner@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz
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