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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Podkapitoly:
1. Oficiální název státu, složení vlády
2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských

skupin)
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.
4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
7. Daňový systém

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

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Chilská republika (República de Chile), zkráceně Chile.

Rozloha Chile činí 756 626 km2, (+1 250 000 km2 – nárokované antarktické teritorium).

Vláda Chile k 25. 5. 2018 Stranická příslušnost

Ministr vnitra: Andrés Chadwik Nezávislá demokratická unie (UDI)
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Ministr zahraničních věcí: Roberto Ampuero nestraník

Ministr obrany: Alberto Espina Národní obnova (RN)

Ministr financí: Felipe Larraín nestraník

Ministr – gen. taj. úřadu prezidenta
republiky:

Gonzalo Blumel Politická proměna (Evópoli)

Ministryně – gen. taj. úřadu vlády: Cecília Pérez Národní obnova (RN)

Ministr pro ekonomii, rozvoj a
turismus:

José Ramón Valente nestraník

Ministr sociálního rozvoje: Alfredo Moreno nestraník

Ministryně školství: Gerardo Varela nestraník

Ministr spravedlnosti: Hernán Larraín Nezávislá demokratická unie (UDI)

Ministr práce a sociálních věcí: Nicolás Monckeberg Národní obnova (RN)

Ministr veřejných prací: Juan Andrés Fontaine nestraník

Ministr zdravotnictví: Emilio Santelices Politická proměna (Evópoli)

Ministr urbanistiky a bydlení: Cristián Monckeberg Národní obnova (RN)

Ministr zemědělství: Antonio Walker Politická proměna (Evópoli)

Ministr hornictví: Baldo Prokurica Národní obnova (RN)

Ministryně dopravy a spojů: Gloria Hutt Politická proměna (Evópoli)

Ministr pro národní bohatství: Felipe Ward Nezávislá demokratická unie (UDI)

Ministryně energetiky: Susana Jiménez Politická proměna (Evópoli)

Ministryně životního prostředí: Marcela Cubillos Politická proměna (Evópoli)

Ministryně sportu: Pauline Kantor nestraník
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Ministryně pro otázky žen: Isabel Plá Nezávislá demokratická unie (UDI)

Ministryně kultury: Alejandra Pérez nestraník

Možno vidět rovněž na odkazu: www.gob.cl/ministros.

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

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

Počet obyvatel je 17 574 003 (duben 2018), hustota 24 obyvatel. /km2, (jedna ze zemí LA s nejmenší hustotou
osídlení).

Chile je poměrně mladá země. Přibližně 70 % obyvatelstva je mladší 40 let, 23 % mladší 15 let, pouze 7 % je starší
65 let. 84 % obyvatelstva žije ve městech. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva činí 0,9 % (poslední oficiální údaj
pochází ze sčítání lidu v roce 2012). Světová banka uvádí za rok 2013 v Chile rovněž průměrný roční přírůstek
obyvatel 0,9%. Ukazatel natality je 15,6/1000 obyvatel a mortality 5,3/1000 obyvatel.

Demografický vývoj v Chile se začíná podobat svými parametry ostatním členským zemím OECD. Přírůstek
stagnuje, průměrný věk se zvyšuje a obyvatelstvo stárne s následnými dopady do penzijního systému a zdravotní
péče.

Chilané evropského původu: potomci Španělů, Basků, Němců, Chorvatů, Angličanů, Francouzů, Irů, Italů); Indiáni:
8% (Mapuche, Aymara), další: 2 % (Palestinci, Židé). Podle posledního sčítání lidu z roku 2017 žije v Chile
1 119 267 cizinců, nejvíce: Peruánců – 23%, Kolumbijců – 13%, Venezuelců – 12%, Bolivijců – 11%, Haiťanů – 10%.

Římskokatolické obyvatelstvo (67 %) se silným vlivem ve školství i celkově ve společnosti, protestantské (15 %),
židovské.

Úředním jazykem je španělština. V některých oblastech se mluví jazyky původních obyvatel (jazykem
mapudungun na jihu, aymarsky na severu u hranic s Bolívií a Peru, jazykem rapa-nui na Velikonočním ostrově) či
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evropských přistěhovalců (němčina na jihu země, chorvatština v enklávách na jihu v Punta Arenas a severu v
Antofagastě). Z dalších cizích jazyků je nejpoužívanější angličtina, francouzština a italština.

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.

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017

HDP – změna
v

%

5,4 4,1 1,9 2,1 1,7 1,6

Vnitřní
poptávka –
změna v %

7,1 3,4 3,3 3,6 3,5 3,1

Tvorba
hrubého
kapitálu - %
HDP

12,3 0,4 0,8 7,1 2,3 2,1

Míra domácích
úspor - % HDP

21,5 20,5 22,1 22,8 21,3 22,4

Inflace – změna
v % ke konci
prosince

1,5 3,0 4,4 4,7 2,7 2,27

Nezaměstnanost

- v %

6,2 5,9 6,6 6,4 6,2 7,1

Růst reálných
mezd – změna
v %

4,4 2,5 3,9 2,7 1,4 3,8

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chile

5/68 http://www.businessinfo.cz/chile © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.businessinfo.cz/chile


Export – v mld.
USD

81,4 77,4 75,7 63,4 59,6 68,3

Import – v mld.
USD

70,6 79,6 72,2 63,0 55,1 61,3

Saldo obchodní
bilance – v mld.
USD

10,8 -2,2 3,5 0,4 4,5 6,9

Očekávaný vývoj v Chile – v korelaci s vývojem ekonomiky a s exportními zájmy ČR

Od 1. května 2004 díky aplikaci Asociační dohody mezi EU a Chile došlo k výrazné liberalizaci vzájemné obchodní výměny
mezi ČR a Chile. Otevřely se nové možnosti spolupráce pro české výrobní a exportní společnosti na chilském trhu, a to
především u výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V současnosti probíhají jednání ve věci renegociace uvedené Asociační
dohody.

Příznivé hodnocení chilské ekonomiky, platební a úvěrové disciplíny a podmínek pro obchod se odráží v solidním ratingu
hlavních světových agentur (duben 2018):

Standard and Poors: A+ Moody´s: Aa3

Fitch: A

World Economic Forum (WEF) každoročně vydává dokument „The Global Competiteveness Repost“. Ve vydání na rok
2017 byl chilský bankovní systém vyhodnocen jako devátý nejspolehlivější na světě (před Katarem, Panamou,
Lucemburskem a Českou republikou).

V podrobném hodnocení WEF na rok 2017 je Chile nejlépe hodnocená země Latinské Ameriky ve většině kritérií. Jak
ukazuje níže umístěná grafika, je pro české podnikatele zvláště důležité, že Chile vysoko přesahuje standardy Latinské
Ameriky a Karibiku nejen v kategorii „Financial Market Development“, ale rovněž v kategoriích obchodně tak důležitých,
jako je například „Macroeconomic Enviroment“, „Goods Market Efficiency“ a „Technological Readiness“.
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Chile v posledních letech klade důraz na životní prostředí, vznikají nové zákony regulující tuto oblast. Jde hlavně o čističky
odpadních vod, likvidace skládek nebo odlučovače popílku, varovné protipovodňové systémy, malé vodní elektrárny.
Vláda přijala nové přísnější normy pro emise z elektráren a průmyslových závodů, jejich aplikace se uskuteční postupně v
průběhu 5 let.

Příležitosti k ekonomické spolupráci skýtá i chilské zemědělství a lesnictví. Chile se chce stát potravinovou velmocí. Zde by
se spolupráce neměla omezovat jenom na dodávky zemědělských strojů, ale i na převod moderních technologií a
nejnovějších poznatků. Velký zájem je o moderní zpracovatelské technologie pro výrobu potravin.

Všeobecně vzato lze do Chile dodávat p v podstatě vše.. Vyžaduje to však dlouhodobé působení na trhu a přizpůsobení
se silné konkurenci zejména z Asie.

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.

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.
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Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017

HDP – změna
v

%

5,4 4,1 1,9 2,1 1,7 1,6

Vnitřní
poptávka –
změna v %

7,1 3,4 3,3 3,6 3,5 3,1

Tvorba
hrubého
kapitálu - %
HDP

12,3 0,4 0,8 7,1 2,3 2,1

Míra domácích
úspor - % HDP

21,5 20,5 22,1 22,8 21,3 22,4

Inflace – změna
v % ke konci
prosince

1,5 3,0 4,4 4,7 2,7 2,27

Nezaměstnanost

- v %

6,2 5,9 6,6 6,4 6,2 7,1

Růst reálných
mezd – změna
v %

4,4 2,5 3,9 2,7 1,4 3,8

Export – v mld.
USD

81,4 77,4 75,7 63,4 59,6 68,3

Import – v mld.
USD

70,6 79,6 72,2 63,0 55,1 61,3

Saldo obchodní
bilance – v mld.
USD

10,8 -2,2 3,5 0,4 4,5 6,9
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Očekávaný vývoj v Chile – v korelaci s vývojem ekonomiky a s exportními zájmy ČR

Od 1. května 2004 díky aplikaci Asociační dohody mezi EU a Chile došlo k výrazné liberalizaci vzájemné obchodní výměny
mezi ČR a Chile. Otevřely se nové možnosti spolupráce pro české výrobní a exportní společnosti na chilském trhu, a to
především u výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V současnosti probíhají jednání ve věci renegociace uvedené Asociační
dohody.

Příznivé hodnocení chilské ekonomiky, platební a úvěrové disciplíny a podmínek pro obchod se odráží v solidním ratingu
hlavních světových agentur (duben 2018):

Standard and Poors: A+ Moody´s: Aa3

Fitch: A

World Economic Forum (WEF) každoročně vydává dokument „The Global Competiteveness Repost“. Ve vydání na rok
2017 byl chilský bankovní systém vyhodnocen jako devátý nejspolehlivější na světě (před Katarem, Panamou,
Lucemburskem a Českou republikou).

V podrobném hodnocení WEF na rok 2017 je Chile nejlépe hodnocená země Latinské Ameriky ve většině kritérií. Jak
ukazuje níže umístěná grafika, je pro české podnikatele zvláště důležité, že Chile vysoko přesahuje standardy Latinské
Ameriky a Karibiku nejen v kategorii „Financial Market Development“, ale rovněž v kategoriích obchodně tak důležitých,
jako je například „Macroeconomic Enviroment“, „Goods Market Efficiency“ a „Technological Readiness“.

Chile v posledních letech klade důraz na životní prostředí, vznikají nové zákony regulující tuto oblast. Jde hlavně o čističky
odpadních vod, likvidace skládek nebo odlučovače popílku, varovné protipovodňové systémy, malé vodní elektrárny.
Vláda přijala nové přísnější normy pro emise z elektráren a průmyslových závodů, jejich aplikace se uskuteční postupně v
průběhu 5 let.

Příležitosti k ekonomické spolupráci skýtá i chilské zemědělství a lesnictví. Chile se chce stát potravinovou velmocí. Zde by
se spolupráce neměla omezovat jenom na dodávky zemědělských strojů, ale i na převod moderních technologií a
nejnovějších poznatků. Velký zájem je o moderní zpracovatelské technologie pro výrobu potravin.
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Všeobecně vzato lze do Chile dodávat p v podstatě vše.. Vyžaduje to však dlouhodobé působení na trhu a přizpůsobení
se silné konkurenci zejména z Asie.

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

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

Ukazatel 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Příjmy státního
rozpočtu (mil.
USD)

60 130 54 731 60 232 66255 52618 60580

Výdaje státního
rozpočtu (mi.
USD)

56 718 56 299 59 869 64797 58078 65230

Saldo státního
rozpočtu (mil.
USD)

3 412 -1 566 -3 630 - 1458 -5460 -4.650

Fiskální bilance
(% HDP)

0,6 -0,6 -1,7 -2,2 -3,1 - 2,7
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Zdroj: Ministerstvo financí Chile,

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

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

2013 2014 2015 2016 2017

Platební bilance
(mil. USD)

-10 969 -2 995 3494 2119 3095

Běžný účet (mil.
USD)

-9 485 -4 851 -4762 -3574 -4146

(v % HDP) -3,4 - 0,9 -2,1 -1,4 -1,5

Zdroj: Banco Central

Ukazatel/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Devizové
rezervy (mld.
USD)

41,6 41,0 42,0 45,10 40,49 38,98

Zdroj: Banco Central

Ukazatel/Rok 2013 2014 2015 2016 2017

Zahraniční dluh
(mld. USD)

130,7 146,4 155,656 163,789 184,127

Zdroj: Banco Central
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Podle údajů chilské Centrální banky dosáhlo zahraniční zadlužení Chile garantované vládou v roce 2015 úrovně 20,3 % z
HDP. Predikce Centrální banky zdůrazňuje, že v horizontu 2020 se nepředpokládají žádné problémy v dluhové službě
Chile. To ostatně odrážejí i rankingy úvěrové spolehlivosti od Fitch, S&P a Moody's uvedené v kapitole 1.3.

Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Současný finanční systém Chile je tvořen celkem 27 institucemi, z nichž je 9 národních privátních bankovních ústavů, 16
zahraničních bank, 1 chilská státní banka (BancoEstado de Chile) a 1 státní finanční společnost (CORFO), ta však na rozdíl
od komerčních bank nesmí operovat s běžnými účty klientů či financovat zahraničně obchodní aktivity). Největší bankou z
hlediska aktiv je chilská pobočka španělské banky Santander, na druhém místě je tradiční Banco de Chile, v níž má
vlastnický podíl společnost Citigroup.

Dle žebříčku nejbezpečnějších bank časopisu Global Finance jsou čtyři nejbezpečnější banky Latinské Ameriky z Chile
(BancoEstado, Banco de Chile, Santander Chile, Banco de Crédito e Inversiones). Podle vyjádření Centrální banky jsou
chilské finanční ústavy dostatečně vybaveny kapitálem k překonání případných zhoršených podmínek na trhu. Mezi
potenciální hrozby pro chilské bankovnictví patří postupné omezování uvolněné monetární politiky americké centrální
banky nebo eventuální zhoršení krize v eurozóně.

Chilské i zahraniční banky jsou regulovány stejnými předpisy a normami z hlediska fungování, výše kapitálu či dozoru.
Základy současné právní úpravy bankovního systému v Chile byly vytvořeny v roce 1986 schválením zákona č. 18.576 o
nové chilské bankovní legislativě. Ta byla následně modifikována v roce 1989 a 1997, kdy banky získaly možnost rozšířit
spektrum nabízených finančních služeb. Cílem těchto úprav bylo vytvořit systém, který by zaručil stabilitu a
transparentnost bankovní sféry. Bankám byly předepsány závazné ukazatele, jež jsou povinny poskytovat kontrolnímu
orgánu nazývanému SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras). Současně byly stanoveny jednoznačné
normy a pravidla pro klasifikaci portfolia vkladů, řízení a usměrňování objemu úvěrů. Mimoto je každá banka povinna
umožnit vypracování zprávy o svém stavu minimálně dvěma soukromými společnostmi v průběhu jednoho roku.

Kontrolní funkce SBIF zaručuje určitý stupeň státních záruk za bankovní depozita. Tato záruka se vztahuje pouze na vklady
fyzických osob, a to jen do výše 90% depozita s maximální hodnotovou hranicí do cca 3 000 USD.

Zákon stanoví, že pro založení banky je třeba získat licenci od regulátora trhu (SBIF) a splnit řadu podmínek. Jednou z
nich je složení základního kapitálu ve výši min. 20 mil. USD. O souhlas SBIF je nutné rovněž žádat v případě, že subjekt
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plánuje získat více než 10% podíl v některé ze stávajících bankovních institucí. Pasiva banky nesmí nikdy převýšit
dvacetinásobek jejího základního kapitálu. Efektivní majetek banky nikdy nesmí klesnout pod hranici 8% aktiv. Podrobné
informace o fungování chilského finančního trhu lze najít na internetové stránce www.sbif.cl.

Činnost ústřední banky (Banco Central de Chile) je upravena zákonem č. 18.840 z roku 1989. V čele ústřední banky je
prezident (guvernér), který řídí bankovní radu tvořenou 5 členy (tzv. rady – „consejeros“). V současné době je prezidentem
Centrální banky Chile Rodrigo Vergara Montes.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Současný finanční systém Chile je tvořen celkem 27 institucemi, z nichž je 9 národních privátních bankovních ústavů,
16 zahraničních bank, 1 chilská státní banka (BancoEstado de Chile) a 1 státní finanční společnost (CORFO), ta však na
rozdíl od komerčních bank nesmí operovat s běžnými účty klientů či financovat zahraničně obchodní aktivity). Největší
bankou z hlediska aktiv je chilská pobočka španělské banky Santander, na druhém místě je tradiční Banco de Chile, v níž
má vlastnický podíl společnost Citigroup.

Dle žebříčku nejbezpečnějších bank časopisu Global Finance jsou čtyři nejbezpečnější banky Latinské Ameriky z Chile
(BancoEstado, Banco de Chile, Santander Chile, Banco de Crédito e Inversiones). Podle vyjádření Centrální banky jsou
chilské finanční ústavy dostatečně vybaveny kapitálem k překonání případných zhoršených podmínek na trhu. Mezi
potenciální hrozby pro chilské bankovnictví patří postupné omezování uvolněné monetární politiky americké centrální
banky nebo eventuální zhoršení krize v eurozóně.

Chilské i zahraniční banky jsou regulovány stejnými předpisy a normami z hlediska fungování, výše kapitálu či dozoru.
Základy současné právní úpravy bankovního systému v Chile byly vytvořeny v roce 1986 schválením zákona č. 18.576 o
nové chilské bankovní legislativě. Ta byla následně modifikována v roce 1989 a 1997, kdy banky získaly možnost rozšířit
spektrum nabízených finančních služeb. Cílem těchto úprav bylo vytvořit systém, který by zaručil stabilitu a
transparentnost bankovní sféry. Bankám byly předepsány závazné ukazatele, jež jsou povinny poskytovat kontrolnímu
orgánu nazývanému SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras). Současně byly stanoveny jednoznačné
normy a pravidla pro klasifikaci portfolia vkladů, řízení a usměrňování objemu úvěrů. Mimoto je každá banka povinna
umožnit vypracování zprávy o svém stavu minimálně dvěma soukromými společnostmi v průběhu jednoho roku.

Kontrolní funkce SBIF zaručuje určitý stupeň státních záruk za bankovní depozita. Tato záruka se vztahuje pouze na vklady
fyzických osob, a to jen do výše 90% depozita s maximální hodnotovou hranicí do cca 3 000 USD.
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Zákon stanoví, že pro založení banky je třeba získat licenci od regulátora trhu (SBIF) a splnit řadu podmínek. Jednou z
nich je složení základního kapitálu ve výši min. 20 mil. USD. O souhlas SBIF je nutné rovněž žádat v případě, že subjekt
plánuje získat více než 10% podíl v některé ze stávajících bankovních institucí. Pasiva banky nesmí nikdy převýšit
dvacetinásobek jejího základního kapitálu. Efektivní majetek banky nikdy nesmí klesnout pod hranici 8% aktiv. Podrobné
informace o fungování chilského finančního trhu lze najít na internetové stránce www.sbif.cl.

Činnost ústřední banky (Banco Central de Chile) je upravena zákonem č. 18.840 z roku 1989. V čele ústřední banky je
prezident (guvernér), který řídí bankovní radu tvořenou 5 členy (tzv. rady – „consejeros“). V současné době je prezidentem
Centrální banky Chile Rodrigo Vergara Montes.

Systém pojišťovnictví je v Chile velmi rozvinutý. Základní normou je zákon č. 251 o pojišťovnictví v Chile. Regulátorem
trhu je – stejně jako trhu kapitálového – SVS (Superintendencia de Valores y Seguros). Na místním trhu působí velké
množství domácích a zahraničních pojišťoven (jejich seznam lze nalézt na webové stránce), které nabízejí všechny
standardní typy pojištění. K největším pojišťovnám patří Zurich, Chilena Consolidada, Metlife, Principal Vida, ING Seguros,
Euroamérica, Bice, Cruz del Sur Seguros, Seguros Construcción, Mapfre, AGF a Vitalis.

1.7 Daňový systém

1.1 Daňový systém

Daně v Chile

Daňový systém v Chile je poměrně standardizovaný a odpovídá systémům v průmyslově vyspělých zemích. Celkově lze
konstatovat, že daňové zatížení není v Chile vysoké. Daňová reforma, která byla přijata v průběhu roku 2014, daňové
zatížení zvýší (viz kapitolu Očekávaný vývoj v teritoriu). Nejdůležitější daně, které tvoří chilský daňový systém, jsou:

Daň z přidané hodnoty ve výši 19 %, aplikovaná na každou obchodní transakci (dovoz, výroba, velkoobchod,
maloobchod, služby, doprava, leasing, pronájem nemovitosti, stavební kontrakt, atd.). Není vybíraná při prodeji
nemovitosti, osvobození od této daně je možné též u dovozu investičního zařízení určeného pro exportní výrobu s
použitím domácích surovin. Při vývozu zboží je vrácena v rozsahu, který odpovídá hodnotě vyvezeného zboží.
Reprezentuje více než 40 % všech daňových příjmů státu.

Daň z příjmů fyzických osob je progresivní od 5 % do 40 %. Pro stanovení daně je rozhodující, zda jde o rezidenta či
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nikoliv. Rezidentem v Chile je osoba, která zde žije buď nepřetržitě 6 měsíců v jednom roce nebo přerušovaně v celkové
délce 6 měsíců během 2 let. Taková osoba platí daň v plném rozsahu svých příjmů bez ohledu na jejich původ (i příjmy
získané v cizině). Naopak cizinec, který nesplňuje výše uvedené podmínky a pobývá v Chile méně než 3 roky, platí daň
pouze ze svých chilských příjmů a má jednotnou sazbu 35% (sportovci, vědci a umělci pouze 20 %). Po třech letech platí
daně ve stejném rozsahu jako rezident. V Chile je velmi důležité správné stanovení daňového základu, zejména využití
všech zákonem specifikovaných odečitatelných položek – mezi ně patří i až 20 % odečet některých investičních výdajů.
Důležité je také využití korekce daňového základu podle zvláštní daňové jednotky Unidad Tributarial Mensual – (UTM),
která je stanovovaná každý měsíc. Daň neplatí osoby s příjmem do 534 000 CLP měsíčně, což je 82 % z celkového počtu
zaměstnanců.

Daň z příjmů právnických osob se vyměřuje ve dvou etapách. V první fázi jsou zdaněny jejich čisté příjmy jednotnou
sazbou 20%. Ve druhé fázi jsou dodatečně zdaněny 35% všechny části příjmu, které jsou rozdělovány. Finanční rok v Chile
končí 31. prosince, daňové přiznání musí společnosti podat do 30. dubna. Podle zákona č. 18775/1989 musí společnosti
platit dodatečnou daň (sazba 35%) z příjmu vždy v tom měsíci, ve kterém je zisk rozdělen.

Ostatní daně

Nepřímými daněmi jsou kromě daně z přidané hodnoty též daň ve výši 0,1 % na většinu finančních transakcí, roční daň z
nemovitosti ve výši 1,1 % z její hodnoty a 50% dodatková daň z dovozu luxusního zboží (zlato, stříbro, slonovina a
kožešiny). Darovací daň a dědická daň mají progresivní tarif od 1 % do 25 %. Daň z úroků je 35 %, poplatky z licencí
převáděné do zahraničí jsou zdaněny srážkovou daní ve výši 20 %, pokud takovéto licence jsou přínosem pro
hospodářství Chile. V opačném případě stanoví Corporación de Fomento (Corfo) ve spolupráci s Centrální bankou Chile
individuální vyšší daň. Při prodeji použitých automobilů je prodejní daň 0,5 %. Spotřební daň ve výši 67 % je vybírána u
tabákových výrobků, u lihovin 27 %, u piva a vína 15%.

Důlní společnosti odvádějí speciální daň tzv. „royalties“ ve výši 5–9 % z objemu tržeb. Jde de facto o poplatek za těžbu
národního bohatství.

Dne 26. září 2014 chilská prezidentka Michelle Bacheletová podepsala daňovou reformu, která byla jedním z hlavních
bodů jejího volebního programu a programu současné středo-levicové vládní koalice Nueva Mayoría. Reforma byla
uveřejněna v Úředním věstníku 29. září 2014, změny jsou postupně zaváděny od 1. října 2014. Jako celek bude tato nová
právní úprava účinná od 1. 1. 2017. Cílem daňové reformy je zvýšení daňové zátěže (a podle vlády) dosažení větší rovnosti
mezi daňovými poplatníky a zavedení nových mechanismů pro podporu úspor a investic. Vláda si od daňové reformy
slibuje v průběhu následujících čtyř let vybrat 3 % HDP navíc; tyto prostředky by měly být investovány zejména do školství
a zdravotnictví.
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Daňová reforma a hlavní navrhované změny Nový daňový režim pro právnické osoby:

Hlavním rysem reformy je zvýšení daně z příjmu pro právnické osoby z 20 % na 25 % (respektive 27 %) v průběhu čtyř let,
maximální míra zdanění fyzických osob má naopak klesnout ze 40 % na 35 %. Reforma tak zvyšuje daňovou zátěž pro
právnické osoby a zavádí tzv. „duální daňový režim“, který poskytuje právnickým osobám možnost výběru mezi dvěma
typy danění. Po přihlášení k jednomu z nich nelze provést změnu na druhý po následujících pět let.

Prvním typem je tzv. integrovaný systém (sistema integrado), v jehož rámci budou chilští daňoví poplatníci podléhat dani
z příjmu právnických osob ve výši 25 %. V modu zdanění příjmů fyzických osob budou akcionáři nebo partneři, kteří jsou
rezidenty, předmětem zdanění progresivní daní s maximální mírou zdanění 35 %. Nerezidenti podléhají dani s 35% mírou
zdanění. Zisky společnosti budou daněny hned po jejich vzniku, fyzické osoby budou moci využít 100% odvodů
společnosti, celková daň tedy nepřevýší 35 %. Tento systém je výchozím pro drobné podnikatele a společnosti s ručením
omezeným. Obecně je doporučován pro společnosti, které rozdělují více než 46 % zisku.

Druhým typem je tzv. semi-integrovaný systém (sistema semi-integrado), v jehož rámci budou chilští daňoví poplatníci
podléhat dani z příjmu právnických osob s vyšším zdaněním než v předchozím systému (25,5 % v roce 2017 a 27 % od
roku 2018). V modu zdanění příjmů fyzických osob budou akcionáři nebo partneři subjekty zdanění v momentě rozdělení
zisků společnosti. Budou ovšem moci využít jen 65 % odvodů společnosti, v důsledku tedy mohou odvádět celkovou daň
až 44,5 %. Tento systém bude aplikován na všechny subjekty, které svou povahou nespadají do integrovaného systému.
Systém je doporučován pro společnosti, které rozdělují méně než 46 % zisku.

Plánovaný růst daňové korporátní sazby mezi lety 2014–2018

Integrovaný Systém Semi-integrovaný systém

2014 21 % 21 %

2015 22,5 % 22,5 %

2016 24 % 24 %

2017 25 % 25,5 %

2018 25 % 27 %

Dalším rysem daňové reformy je možnost repatriace majetku. Jedná se o možnost chilských daňových poplatníků ohlásit
a legalizovat zahraniční příjmy a aktiva, která dosud nebyla deklarována a zdaněna, s daňovou sazbou ve výši 8%.

Repatriaci bylo možné provést od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, nicméně nebyla povinná. (Tato část daňové reformy vyvolala
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kritiku ze strany opozice, která upozornila na nebezpečí praní ilegálních zisků.)

Zrušení původního systému Fondu zdanitelných příjmů (FUT, Fondo de Utilidades Tributarias) k 1. 1. 2017, tedy nafiskální
rok 2018. FUT bude plně nahrazen předchozími dvěma zmíněnými systémy, do té doby budou systémy fungovat
paralelně. (Zrušení FUT bylo kritizováno nezávislými ekonomy. V dosavadním daňovém systému sloužil tento fond mj. k
re-investicím. Motivoval zvláště malé a střední podniky re-investovat finanční prostředky do modernizace výroby jako
variantu daňového odpisu. Existují obavy, že zrušení FUT povede ke snížení zájmu o re-investice.)

Malé a střední podniky (PYMES) zasáhly změny ve dvou hlavních oblastech. Nově dochází se snížení stropů ročních tržeb
v jednotlivých odvětvích, kde mohou daňoví poplatníci nárokovat režim paušálního zdanění, tedy danění na základě
odhadovaných zisků společností. Stropy se sníží tak, aby největší PYMES přešly do běžného daňového režimu. Změny v
jednotlivých odvětvích ukazuje následující tabulka:

Odvětví Současný strop Strop po reformě

Zemědělství 338 000 000 CLP 216 000 000 CLP (9 000 UF)

Doprava 126 000 000 CLP 120 000 000 CLP (5 000 UF)

Důlní průmysl 1 015 000 000 CLP 410 000 000 CLP (17 000 UF)

V programu „MIPYME“ dochází k rozšíření intervalu pro podniky s ročními příjmy do 50 000 UF (1 UF /Unidad de
Fomento/ = CLP 24 000 = USD 40) oproti původním 25 000 UF. Společnosti spadající do tohoto programu budou od roku
2015 daněny pouze podle jejich cash-flow a budou mít k dispozici až 60 dní na platbu DPH. Výhoda pozdější platby DPH
se týká i středně velkých společností s ročním příjmem do 100 000 UF. Změny platí k 31. 12. 2016.

„Ekologická daň“ nejcitelněji zasáhne automobilový průmysl. Této dani, uvalované během prvního prodeje, budou
podléhat osobní automobily s pohonem jak na benzín, tak na naftu. Daňová sazba se odvíjí od ceny automobilu, viz
následující tabulka.

Cena automobilu (CLP) Uvalovaná daň (CLP) Podíl na trhu (%)

menší než 10 000 000 67 000 – 312 000 32 %

10 000 000 – 16 000 000 80 000 – 718 000 34 %
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16 000 000 – 25 000 000 144 000 – 1 030 000 18 %

větší než 25 000 000 250 000 – 5 000 000 16 %

(Poznámka ZÚ: Během přípravy daňové reformy se velmi osvědčila spolupráce členských zemí EU v rámci Delegace EU v
Santiagu de Chile. Původní návrh daňové reformy počítal s diskriminačním zatížením proti osobním automobilům s
motory diesel. To by poškodilo výrobce a vývozce automobilů z EU, protože kultivované a úsporné motory diesel jsou
jednou z předností evropského automobilového průmyslu – včetně automobilů Škoda. Díky spolupráci obchodních radů
a koordinovanému postupu vůči chilské vládě se toto diskriminační opatření podařilo z reformy odstranit.)

„Zelená opatření“ se od roku 2018 dotknou také velkých průmyslových znečišťovatelů ovzduší, kdy dojde ke zdanění
emisí pro zařízení s výkonem vyšším než 50MWt, která užívají fosilní paliva. Naopak zařízení fungující na bázi biomasy
jsou daňové povinnosti zproštěna.

Zdanění tabákových výrobků a alkoholu. Citelné zvýšení daňové zátěže zasáhne tabákové výrobky, kde se specifická daň
zvýší osmkrát (při současném snížení DPH na 30 %). Daňová sazba u nealkoholických nápojů klesne ze současných 13

% na 10 %; s výjimkou slazených nealkoholických nápojů, kde se naopak zvýší na 18 %. Alkoholické nápoje jako pivo a
víno, ze kterých se dnes odvádí 15 %, budou nově daněny sazbou 20,5 %. Ostatní alkoholické nápoje budou předmětem
31,5 % daňové sazby.

Tento stručný nástin chilské daňové reformy má sloužit pouze k základní orientaci. Všem českým subjektům, které mají
zájem o podnikání a investice v Chile, velmi doporučujeme služby profesionálního chilského daňového poradce, protože i
profesoři ekonomie na místních univerzitách se opakovaně vyjádřili, že se jedná o reformu značně složitou.
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2. Zahraniční obchod a investice
1. Zahraniční obchod a investice

1. Zahraniční obchod a investice

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

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

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

Vývoj obchodní bilance za posledních pět let

2013 2014 2015 2016 2017

Vývoz 77,4 75,7 63,4 59,6 68,3

Dovoz 79,6 72,2 63,0 55,1 61,3

Saldo -2,2 3,5 4,5 4,5 6,9

Údaje uvedeny v mld. USD, Zdroj: Národní celní úřad Chile

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
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2.1 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní zahraniční obchodní partneři Chile v roce 2017

Export Chile do: Import Chile z:

Země Objem v mil. USD Země Objem v mil. USD

1. Čína 18752 1. Čína 15 552

1. USA 9833 1. USA 11 771

1. EU 8659 1. EU 9 751

1. Japonsko 6330 1. MERCOSUR 9331

1. MERCOSUR 5156 1. Tichomořská Aliance 4279

Zdroj: DIRECON (Ekonomická sekce MZV Chile)

Struktura zahraničního obchodu Chile v roce 2017 potvrdila narůstající vliv Číny, která byla hlavním partnerem v exportu i
v importu. Na dalších místech jsou především USA a EU. Za zmínku stojí vzestup exportu Japonska do Chile. Je nutno
vidět, že za tímto růstem vývozu stojí systematická práce a investice ze strany japonské vlády (jak přímé investicev
klasickém smyslu, tak především investice do vytváření konexí a vlivu a investice do lidských zdrojů v proexportní
diplomacii ).

Obchod Chile – EU

2013 2014 2015 2016 2017

Import mld USD 8,9 8,6 8,2 7,4 9,7
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Export mld USD 9,3 7,4 8,3 8,6 8,6

Saldo mld USD 0,4 -1,2 0,1 1,2 1,1

Export Chile 2016 – 2017 (FOB)

podle hlavních obchodních partnerů (miliony USD)

Rok 2016 2017 Změna v %

USA 8458 9833
• 16

ALADI 3512 3603
• 2,6

MERCOSUR 4427 5156
• 16

NAFTA 607 448
• -26

Čína 17293 18752 8,4

Japonsko 5172 6330
• 22

Jižní Korea 4173 4213 1

Thajsko 307 337
• 9,7

EU 7638 8659
• 13

Import Chile 2016 – 2017 (FOB)

podle hlavních obchodních partnerů (miliony USD)

Rok 2016 2017 Změna v %
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USA 10227 11771
• 9,7

ALADI 3793 4279
• 13

MERCOSUR 7 913 9331
• 18

NAFTA 410 345
• -16

Čína 14 181 15 552
• 9,7

Japonsko 1966 2065
• 5

Jižní Korea 1751 1939
• 11

Thajsko 668 889
• 33

EU 1052 9751 -3

2.3 Komoditní struktura

2.3. Komoditní struktura

Podle údajů Chilské ústřední banky zaznamenal chilský export v roce 2016 meziroční pokles o 3,7 %. Nejvýznamnější
propad nastal v exportu komodit z oblasti důlního průmyslu, kde se jejich vývoz meziročně snížil o 7,2 % (ovšem
vzhledem k tomu, že chilský export je téměř z 60 % závislý na mědi a dalších komoditách, byla to nejvíce negativní
změna).

O 2,0 % se v roce 2016 snížil chilský vývoz průmyslových výrobků.

Na druhou stranu čísla o exportu za rok 2016 potvrdila správnost strategie zaměřené na rozvoj zemědělství s cílem
vymanit Chile z nadměrné závislosti na exportu komodit. Vývoz zemědělských výrobků se zvýšil o 10,9 %.
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Chilský import v roce 2016 vykázal pokles o 5,9 % v porovnání s rokem 2015. (Logicky se to promítlo do výsledků exportu
ČR a velké většiny dalších zemí.)

Největší pokles ze všech dovozních položek zaznamenala ropa, topné oleje a další ropné produkty, kterých Chile v roce
2016 dovezlo o 17 % méně.

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Chile existují dvě zóny volného obchodu (ZVO), a to na na severu a jihu země. Na severu se jedná o ZVO v Iquique a na
jihu v Punta Arenas. V obou ZVO platí speciální celní a daňový režim pro etablované podnikatelské subjekty.

Zona Franca de Iquique (ZOFRI) byla založena v roce 1975 se dvěma základními cíli – podpořit rozvoj regionu Tarapacá na
severu země a přispět k ekonomické integraci se sousedními státy – Peru, Bolívií, Argentinou. Volná zóna je spravována
korporací Zona Franca de Iquique S.A., která je ve vlastnictví jak soukromých, tak státních akcionářů. Stát při výkonu
vlastnických práv zastupuje CORFO. V ZOFRI působí více než 1 650 společností, které obchodují s více než 80 zeměmi
celého světa. Na území zón v Iquique a Arice pracuje v obchodě a výrobě okolo 10 000 pracovníků. Své reprezentace zde
otevřela řada obchodních bank, rejdařských a leteckých společností, špeditérských firem, franšízových společností. Objem
realizovaných obchodů v ZOFRI se ročně pohybuje mezi 4 a 5 mld. USD. Obchodní společnosti zde působící mohou
využívat následujících celních, daňových a dalších finančních výhod:

Osvobození od všech druhů cel, celních poplatků a jiných poplatků pro zboží zahraničního původu vstupujícího do volné
zóny včetně skladovacích a reexportních služeb

Osvobození od daně z přidané hodnoty z prodeje zboží a služeb domácího i cizího původu na území volné zóny

Osvobození od daně ze zisku

Vstup zboží cizího původu nepodléhá kontrole centrální banky
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Neexistují žádné restrikce ohledně původu kapitálu, společnosti mohou být zřizovány se 100% podílem zahraničního
kapitálu

Materiál, zařízení a zboží smí být ve volné zóně skladováno po neomezeně dlouhou dobu

Jediným omezením je, že zboží vstupující do ZVO nesmí poškozovat zdraví lidí či zvířat, musí odpovídat zdravotnickým a
veterinárním standardům a nesmí ohrožovat národní bezpečnost nebo morálku

ZVO v přístavním městě Punta Arenas na jihu země v XII. regionu funguje na stejných principech jako ZVO v Iquique a
poskytuje podobné daňové a celní výhody pro zájemce. Její význam je však oproti zóně Iquique podstatně menší.

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

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

Rok 2016 přinesl další pokles přímých zahraničních investicí (PIZ) do Chile. Z roku 2014 do roku 2015 se snížily PIZ do
Chile z 22,342 miliardy USD na 20,457 miliardy USD. V roce 2016 pokles dále pokračoval a „přiteklo“ pouze 11,649
miliardy USD PIZ, což představuje pokles o 43 %. Do značné míry tento propad zavinily ambiciózní avšak nedostatečně
uvážené a odborně ne zcela perfektní reformy chilské levicové vládní koalice Nueva Mayoría.

Z hlediska teritoriální struktury 2016 (dle Výboru pro zahraniční investice – CIE):

• 17,2 % - USA
• 15,8 % - Nizozemsko
• 11,4 % - Španělsko
• 5,1 % - Kanada
• 4,3 % - Velká Británie
• 4,3 % - Japonsko
• 2,9 % - Bermudy
• 2,8 % - Brazílie
• 2,2 % - Lucembursko
• 1,8 % - Bahamy
• 1,2 % - Kolumbie
• 1,1 % - Belgie
• 1,2 % - Německo
• Zbytek připadá na menší zbylé investice

Z hlediska teritoriální struktury 2016 v % (dle SANTANDER):
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Brazílie 12,9

USA 11,2

Bermuda 8,6

Kolumbie 6,4

Argentina 6,1

Peru 5,4

Údaje o investicích podle zemí původu za rok 2017 zatím nejsou k dispozici.

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

Chile je podle UNCTAD 17. nejvýznamnějším příjemcem přímých zahraničních investic na světě (mezi Nizozemskem a
Indonésií). V rámci Latinské Ameriky Chile dlouhodobě soupeří o druhou příčku jakožto nejvýznamnější příjemce
zahraničních investic, v současné době je třetí za Mexikem.

Chile má v rámci Latinské Ameriky poměrně liberální investiční režim. Státním orgánem pověřeným vytvářením podmínek
pro zahraniční investice je Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera.

Z hlediska platné chilské legislativy donedávna existovaly dvě základní cesty pro zahraniční investice:

(1) podle pravidel zákona č. 600 (tzv. DL 600) z roku 1974 (bude zrušen k 1. 1. 2016 v rámci daňové reformy současné
chilské vlády)
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(2) podle ustanovení článku XIV Dodatku k devizovým předpisům Centrální banky.

Obě právní normy obsahují ustanovení, kde je deklarován zákonnou formou stejný přístup k zahraničnímu investorovi
jako k domácím subjektům a vysoce liberální přístup k zahraničním investorům. Platí volná pravidla pro repatriaci kapitálu
a zisků. Nekladou se žádná omezení podnikání či vlastnictví s výjimkou některých strategických oblastí, které jsou
vyhrazeny státu (např. těžba ropy).

DL 600 na rozdíl od předpisů Centrální banky nabízí jedinečné a zvláštní garance pro zahraniční investory, neboť investice
se uskutečňuje na smluvním základě mezi investorem a chilským státem (je třeba podepsat tzv. Investiční kontrakt). Stát je
zastoupen CIE a odborem pro mezinárodní obchod na Ministerstvu hospodářství Chile. Již v roce 2010 se vede debata o
možných změnách v zákoně č. 600. Současná daňová reforma, která postupně vstupuje v účinnost, tuto normu pro nové
investice k 1. 1. 2016 ruší s cílem zvýšení daňových příjmů státu.

V rámci reforem současné chilské vlády bude platnost zákona DL 600 postupně rušena v příštích třech letech, až přestane
platit úplně. Argumentem vlády pro tyto změny je, že Chile, stabilní a otevřená ekonomika s velkým množstvím smluv o
volném obchodu a bilaterálních investičních smluv, rovněž jako člen OECD, již více nepotřebuje takový zákon pro
zatraktivnění zahraničních investic.

Rušení zákona DL 600 nadále zvýšilo výhody zemí, které mají s Chile podepsánu Smlouvu o zamezení dvojího zdanění. (V
případě ČR a Chile tato smlouva vstoupila v platnost v prosinci 2016!)

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

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

Chile je podle UNCTAD 17. nejvýznamnějším příjemcem přímých zahraničních investic na světě (mezi Nizozemskem a
Indonésií). V rámci Latinské Ameriky Chile dlouhodobě soupeří o druhou příčku jakožto nejvýznamnější příjemce
zahraničních investic, v současné době je třetí za Mexikem.

Chile má v rámci Latinské Ameriky poměrně liberální investiční režim. Státním orgánem pověřeným vytvářením podmínek
pro zahraniční investice je Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera.
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Z hlediska platné chilské legislativy donedávna existovaly dvě základní cesty pro zahraniční investice:

(1) podle pravidel zákona č. 600 (tzv. DL 600) z roku 1974 (bude zrušen k 1. 1. 2016 v rámci daňové reformy současné
chilské vlády)

(2) podle ustanovení článku XIV Dodatku k devizovým předpisům Centrální banky.

Obě právní normy obsahují ustanovení, kde je deklarován zákonnou formou stejný přístup k zahraničnímu investorovi
jako k domácím subjektům a vysoce liberální přístup k zahraničním investorům. Platí volná pravidla pro repatriaci kapitálu
a zisků. Nekladou se žádná omezení podnikání či vlastnictví s výjimkou některých strategických oblastí, které jsou
vyhrazeny státu (např. těžba ropy).

DL 600 na rozdíl od předpisů Centrální banky nabízí jedinečné a zvláštní garance pro zahraniční investory, neboť investice
se uskutečňuje na smluvním základě mezi investorem a chilským státem (je třeba podepsat tzv. Investiční kontrakt). Stát je
zastoupen CIE a odborem pro mezinárodní obchod na Ministerstvu hospodářství Chile. Již v roce 2010 se vede debata o
možných změnách v zákoně č. 600. Současná daňová reforma, která postupně vstupuje v účinnost, tuto normu pro nové
investice k 1. 1. 2016 ruší s cílem zvýšení daňových příjmů státu.

V rámci reforem současné chilské vlády bude platnost zákona DL 600 postupně rušena v příštích třech letech, až přestane
platit úplně. Argumentem vlády pro tyto změny je, že Chile, stabilní a otevřená ekonomika s velkým množstvím smluv o
volném obchodu a bilaterálních investičních smluv, rovněž jako člen OECD, již více nepotřebuje takový zákon pro
zatraktivnění zahraničních investic.

Rušení zákona DL 600 nadále zvýšilo výhody zemí, které mají s Chile podepsánu Smlouvu o zamezení dvojího zdanění. (V
případě ČR a Chile tato smlouva vstoupila v platnost v prosinci 2016!)
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3. Vztahy země s EU
3. Vztahy země s EU
1. Vztahy země s EU

Podkapitoly:
1. Zastoupení EU v zemi
2. Obchodní vztahy země s EU
3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

3.1 Zastoupení EU v zemi

Evropská unie (EU) je v Chile zastoupena delegací

Adresa: Av Ricardo Lyon 222 Torre Paris, 3er piso, Providencia, Santiago Tel.: (56)(2) 23352450

Fax: (56)(2) 3351779

E-mail: delegation-chile@eeas.europa.eu

Email Sección Económica y Comercial: DELEGATION-CHILE-ECCO@eeas.europa.eu Web:
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/index_es.htm

V rámci spolupráce s ambasádami ČS EU existuje v Chile systematická forma porad a konzultací s Ekonomickou sekcí
DEU. ZÚ ČR Santiago de Chile se aktivně podílí na této spolupráci.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2016 vyvezla EU jakožto blok do Chile zboží v hodnotě 9,991 mld. USD. Ve stejném období EU importovala z Chile
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zboží v hodnotě 7,518 mld. USD.

Významný byl pokles exportu chilské mědi do EU o 17 % v roce 2016. To nakonec ovlivnilo celkový výsledek chilského
vývozu do EU v roce 2017 tak, že se celkově meziročně snížil o 8,5 %.

V oblasti kapitálových prostředků se export EU do Chile v roce 2016 zvýšil o 12 %. V oblasti spotřebního zboží vzrostl o
6,5 % a celkově o 2,8 %.

Vztahy mezi EU a Chile se zakládají na Dohodě o přidružení z roku 2002 a jsou obecně výborné a jejich struktura zahrnuje
široké spektrum kontaktů v politice, obchodu a v dalších oblastech spolupráce. EU je jedním z hlavních obchodních
partnerů Chile a hlavním zdrojem přímých zahraničních investic. Dohoda o volném obchodu EU-Chile, jež byla důvodem
významného nárůstu bilaterálních obchodních toků v posledním desetiletí, pokrývá obchod se zbožím a službami,
investice, veřejné zadávání zakázek a hospodářskou soutěž.

Evropský trh přijímá významný objem vývozu produktů mj. z odvětví zemědělského, vína a tabáku, dřevařského průmyslu
a mědi. Evropa je klíčovým zdrojem meziproduktů a investičních prostředků chilské ekonomiky. Dohoda stanovuje další
liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty a službami na obou stranách.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Z hlediska kritérií EU v Chile již nesplňuje podmínky jakožto příjemce rozvojových fondů. Spolupráce pobíhá na jiných
úrovních, zejména na základě konkrétních projektů regionálního a tematického charakteru.

V rámci zahraniční rozvojové pomoci ČR až do školního roku 2007/2008 poskytovala stipendia chilským studentům. V
souladu s novou koncepcí programů rozvojové pomoci však Chile není považováno za prioritní zemi, v důsledku čehož
bylo poskytování stipendií ukončeno.

V roce 2010 byl dokončen rozvojový projekt zaměřený na obnovu porostů v Národním parku Torres del Paine,
zasaženého ničivým požárem. V jeho rámci bylo celkem vysazeno 180 000 sazenic pabuku Lenga; při přibližně třetinovém
úhynu to představuje naplnění původního závazku, který činil 120 000 stromků. Celková hodnota české pomoci

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chile

29/68 http://www.businessinfo.cz/chile © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/overview/index_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/overview/index_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/projects/overview/index_es.htm
http://www.businessinfo.cz/chile


představovala sumu 19 mil. Kč.

V současné době neregistrujeme žádné programy rozvojové spolupráce.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
1. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Podkapitoly:
1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
5. Smluvní základna mezi oběma státy
6. Zahraniční rozvojová spolupráce

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Chile (v tis. USD)

Vývoz Dovoz Obrat

2012 74844 57 538 132 382

2013 64 402 43 325 107727

2014 58 097 39 117 97 214

2015 84898 35842 129

2016 74 949 31 075 106 024

2017 67 968 37 574 105 542
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4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

1. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu do Chile v roce 2017

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
CZK(tis.)

8406 Turbiny na páru
vodní nebo
jinou

CL Chile 710 244 367 850

8703 Auta os aj
vozidla
motorová pro
přepravu osob

CL Chile 881 168 179 176

5105 Vlna chlupy zvířecí
jemné hrubé
mykané česané

CL Chile 224 049 82 099

8429 Buldozery
srovnávače
rypadla apod s
pohonem

CL Chile 361 789 78 038

8537 Rozvaděče panely
rozvodné stoly aj
ovládací

CL Chile 88 308 62 631

8517 Přístroje
telefonní,ost.přístr
pro vysílání,příjem
hlasu,dat jn

CL

oje

Chile 6 204 48 838

9402 Nábytek lékařský
chirurg ap pro
holičství aj

CL Chile 97 854 38 210

3921 Desky listy folie
filmy pruhy ap ost

CL Chile 63 205 36 624
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z plastů

8481 Kohouty ventily aj
pro potrubí kotle
vany aj

CL Chile 81 709 34 437

3917 Trouby trubky
hadice
příslušenství z
plastů

CL Chile 129 833 33 156

7308 Konstrukce části
desky tyče aj z
železa oceli

CL Chile 561 468 29 614

5603 Textilie netkané i
impregnované
laminované aj

CL Chile 504 621 27 896

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu z Chile v roce 2017

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
CZK(tis.)

2204 Víno z čerstvých
hroznů mošt vinný
jiný

CL Chile 5 881 106 202 410

4703 Buničina dřevná
nátronová
sulfátová

CL Chile 4 569 350 62 945

0203 Maso vepřové
čerstvé chlazené
zmrazené

CL Chile 427 025 48 761

0806 Hrozny vinné
čerstvé sušené

CL Chile 1 046 502 48 653

0805 Plody citrusové
čerstvé sušené

CL Chile 1 143 009 47 882
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2008 Ovoce ořechy aj
části rostlin jn

CL Chile 629 248 45 845

0813 Ovoce sušené ne
ořechy banány
citrusy fíky ap

CL Chile 999 569 40 843

2208 Ethylalkohol
nedenat pod 80%
destiláty likéry

CL Chile 262 435 32 646

0810 Ovoce ostatní
čerstvé

CL Chile 507 913 26 686

0804 Datle fíky ananas
avocato apod
čerstvé sušené

CL Chile 247 130 24 784

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

1. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V současné době neregistrujeme žádný bilaterální projekt v oblasti služeb.

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

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

Příkladem úspěšné české investice je společnost R. Jelínek, která mj. formou nových technologií investovala cca 2,5 mil.
EUR. Lihovar ročně zpracovává cca 8 000 tun ovoce, hlavně hrušek Williams. Zpracovaný destilát je kompletně exportován
kromě mateřského podniku i do SRN, Itálie a dalších zemí. Firma hodlá dále investovat do ovocných sadů.

Firma Ferrit s.r.o. uskutečnila investici v důlním průmyslu. Přesné údaje nejsou k dispozici v rámci ochrany obchodních
záměrů společnosti.
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V roce 2015 zřídila v Chile svoji pobočku česká energetická firma SOLEK. V roce 2016 otevřela v Chile pobočku dopravní
firma Czechoslovak Ocean Shipping (COS).

V současné době se několik českých firem úspěšně uchází o dodávky do chilské energetiky v oblasti malých vodních
elektráren a fotovoltaiky (např. Hydropol, Šindlar group. s.r.o.).

V roce 2016 začala v Chile pracovat pobočka české firmy MICRONIX.

Česká investiční skupina Solek Group dokončila v Chile (mj. i za podpory Zastupitelského úřadu ČR) solární elektrárnu
Parque Solar Cuz Cuz. Elektřinou začala zásobovat téměř 2800 domácností, což odpovídá městům velikosti Čáslavi nebo
třeba Domažlic. Elektrárna se nachází zhruba 300 kilometrů severně od hlavního města Santiaga a je jedinou solární
elektrárnou nejen v Chile, ale v celé Jižní Americe, kterou postavila a provozuje ryze česká firma. Elektrárna o
instalovaném výkonu 3,07 megawattů se rozkládá na ploše více než jedenácti fotbalových hřišť. Její solární panely jsou
umístěny na speciálních natáčecích stojanech, které umožňují maximálně využívat sluneční svit v průběhu celého dne.

Náklady na výstavbu byly kolem 100 miliónů korun.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době existují mezi ČR a Chile tři hlavní smluvní dokumenty v oblasti obchodně-ekonomických vztahů s Chile:

Dohoda o podpoře a ochraně investic – podepsaná během návštěvy chilského ministra zahraničních věcí v ČR 24.

1. 1995, vstoupila v platnost 2.12.1996. Byla uzavřena na 15 let s možností automatického prodlužování o 1 rok. V
důsledku vstupu ČR do EU bylo potřeba uvést znění Dohody do souladu s normami EU; proto ZÚ Santiago předal
chilské straně v červenci 2005 iniciační nótu. Podle posledního vyjádření chilské strany je projednávání nového českého
návrhu dohody pozastaveno do doby, dokud chilská strana nedefinuje svůj jednotný postoj k renegociovaným
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dohodám se zeměmi EU. Chilská strana argumentuje dostatečným zajištěním této problematiky v rámci Asociační
dohody EU-Chile, v případě ostatních zemí je ochrana investic řešena v rámci dohod o volném obchodu.

Dohoda o spolupráci v oblasti veterinární (podepsána 17. 3. 1999 během návštěvy prezidenta E. Freie v ČR)

Dohoda o sociálním zabezpečení (podepsána 7. 12. 2000 v Santiagu de Chile během návštěvy místopředsedy vlády a
ministra zahraničních věcí Jana Kavana)

K podpisu je připraveno Memorandum o spolupráci mezi ozbrojenými silami ČR a Chile.

V oblasti politické, obchodní a rozvojové spolupráce je definována vzájemná spolupráce mezi ČR a Chile ustanoveními
asociační dohody mezi EU a Chile (AD plně vstoupila v platnost k 1. 3. 2005 po ratifikaci Přístupových protokolů k AD).

Obchodní část pro bilaterální relaci ČR-Chile je v platnosti od 1. 5. 2004, tj. od našeho vstupu do EU. Obchodní dohoda
mezi ČR a Chile z roku 1994 byla vypovězena ke konci června 2003 na základě vzájemné dohody mezi vládami ČR a Chile
v souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU a z něj vyplývajících závazků vzhledem k jednotné obchodní politice EU.

Dne 1. 12. 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se nachází v závěrečné
části, v procesu schvalování Parlamenty. V prosinci 2016 vstoupila v platnost.

Oficiální informace MF ČR:

Dne 21. prosince 2016 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHILSKOU REPUBLIKOU O
ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla

podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět:

v České republice:

pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2017 nebo později; a
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pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2017
nebo později; a

v Chilské republice:

pokud jde o daně z příjmů dosažených a částek vyplácených, připisovaných na účet, daných k dispozici nebo
zaúčtovaných jako náklad k 1. lednu 2017 nebo později; a

pokud jde o daně z majetku, za předpokladu a do té míry, že jsou takové daně Chilskou republikou ukládány, na daně
vybírané ve vztahu k majetku vlastněnému k 1. lednu 2017 nebo později, pokud tedy jsou takové daně v této době
ukládány, jestliže nikoliv, tak k 1. lednu roku, v němž budou majetkové daně v Chilské republice zavedeny, nebo později.

Text této významné mezinárodní smlouvy je standardně v České republice publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V
mezidobí je možné do textu smlouvy nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, popř. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska kritérií EU Chile již nesplňuje podmínky příjemce rozvojových fondů. Spolupráce pobíhá na jiných úrovních,
zejména na základě konkrétních projektů regionálního a tematického charakteru. Více na webových stránkách EU v Chile.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

Podkapitoly:

1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
2. Kalendář akcí
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

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

Energetika klasická (turbíny, generátory, čerpadla, kotle atd.), Obnovitelné zdroje (elektrárny fotovoltaické,
eolické)

Chile je dlouhodobě makroekonomicky nejstabilnější zemí Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Tuto makroekonomickou a
politickou stabilitu potvrzují rovněž nejvýznamnější světové ratingové agentury.

Nicméně v Chile rovněž existuje dlouhodobý akumulovaný deficit rozvoje energetiky. Kvůli vysoké seismické
aktivitě nelze využít jaderné elektrárny a v Chile se vytvořila situace, kdy její hlavní nosné odvětví – důlní průmysl – je
vysoce náročné na energii a dostupnost energie a její cena jsou narůstajícím problémem. Proto předešlá vláda i současná
vláda učinily z rozvoje energetiky naprostou národní prioritu a energetické projekty mají všemožnou podporu. Největší
dynamiku má nyní rozvoj v oblasti obnovitelných energií, zvláště v oblasti energie sluneční. Připravuje se rovněž
výstavba tepelných elektráren a modernizace stávajících – příležitosti pro české dodavatele. V případě vodních elektráren
se v současné době z důvodů silné ekologické lobby ukazují jakožto nejnadějnější malé a střední hydroelektrárny.

ZÚ Santiago de Chile zdůrazňuje, že k získání zakázek v Chile je bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita
potenciálních dodavatelů. Je nutno investovat do kvalitní komunikace ve španělštině a připravit si v Chile alespoň
formální právní identitu pobočky. Díky tomu je možno získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze
účastnit výběrových řízení. Velmi doporučujeme, aby se české firmy snažily získat zakázky v chilské energetice nejen
jakožto samostatné subjekty, nýbrž rovněž v rámci spolupráce s významnými zahraničními firmami.

• Fotovoltaické elektrárny
• Eolické elektrárny
• Malé vodní elektrárny
• Stavba kovových konstrukcí pro elektrárny
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• 730690 Trouby, trubky, profily duté ost, z železa, oceli
• 731100 Nádoby tlak. pro plyn stlač, zkapal,z žel, oceli
• 7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli
• 7321 Kamna kotle vařiče z železa oceli
• 8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné
• 8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou
• 8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
• 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap.
• 8503 Části motorů elektr generátorů soustrojí ap.
• 8504 Transformátory el měniče statické induktory Důlní průmysl

Důlní průmysl je nosným odvětvím chilské ekonomiky a podílí se téměř 60% na exportu. Hlavním odvětvím je těžba mědi,
nicméně se těží rovněž lithium, molybden, zlato a mnoho dalších surovin. Důlní průmysl spotřebovává velmi širokou škálu
vybavení, pomůcek a zboží. Strategie potenciálních českých dodavatelů by měla zohlednit i velké státní podniky, jako
například CODELCO, a rovněž potřeby malých a středních soukromých horníků, jejichž zakázky se zdají být lépe
kompatibilní s reálnými možnosti českých exportérů. Rovněž v případě důlního průmyslu je bezpodmínečně nutná vysoká
profesionalita potenciálních dodavatelů. Je nutno investovat do kvalitní komunikace ve španělštině a připravit si v Chile
alespoň formální právní identitu pobočky. Díky tomu je možno získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze
účastnit výběrových řízení. V případě českých exportérů, kteří mají zájem o prodeje do chilského důlního průmyslu,
doporučujeme kontaktovat ZÚ Santiago de Chile a konzultovat strategii a konkrétní postup.

• 8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní
• 870410 Vozy terénní vyklápěcí
• 870423 Vozidla nákladní, motor pístový vznět, nad 20t
• 8429 Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem
• 842951 Nakladače lopatové čelní
• 842959 Lopaty, rydla, mechanické ostatní
• 8431 Součásti jeřábů, vozíků, buldozérů, fréz
• 4011 Pneumatiky nové z pryže
• 7228 Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost
• 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
• 8483 Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap
• 8474 Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj
• 8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
• 8408 Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním
• 2807 Kyselina sírová oleum
• 8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění
• 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj
• 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
• 8501 Motory elektrické generátory
• 843041 Stroje hloubicí,vrtací s vlastním pohonem
• 8504 Transformátory el měniče statické induktory
• 7318 Šrouby vruty matice podložky aj z železa ocel Kolejová vozidla
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Vláda prezidenta Piňery pokračuje v modernizaci infrastruktury.

Z dosud známých projektů lze zmínit výstavbu nových tras metra v hlavním městě Santiagu de Chile, rozšíření a
modernizace příměstských vlaků v Santiagu de Chile (Quinta Normal, Batuco, Melipilla – celkově cca 100 km).

Ve městě Iquique bude postavena lanová dráha v délce 3,3 kilometru a počítá se s investicí 45 milionů USD. Ve městě
Antofagasta se jedná o stavbu lanových drah v délce 20 km s celkovou investicí 275 milionů USD. Ve Valparaísu to bude
nová lanová dráha za 66 milionů USD. Ve městě Concepción by měl být vybudován příměstský vlak za 400 milionů USD a
rovněž ve městech Temuco a Puerto Montt se připravují studie ke stavbě tratí pro příměstské vlaky.

Zvýšená pozornost chilské vlády vůči dopravní infrastruktuře by mohla podle místních dobře informovaných zdrojů oživit
projekty tramvají pro čtvrti Las Condes a La Florida v hlavním městě a rovněž by mohla zahrnovat modernizace stávajících
železnic.

Vodní a odpadové hospodářství

• 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
• 8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění
• Čističky odpadních vod
• Mobilní úpravny vod, výroba pitné vody za mimořádné situace
• Spalovny komunálního odpadu Strojírenství

Jedná se o natolik širokou škálu příležitostí, že v tomto formátu nelze poskytnout doporučení strategie pro každý výrobek.
Chile importuje 60% průmyslových a strojírenských výrobků. Výrobky z ČR mají v Chile dobrý zvuk a dosud trvá
vzpomínka na některé strojírenské výrobky z Československa. Zájemcům doporučujeme kontaktovat ZÚ Santiago de Chile
a připravit konkrétní specifickou strategii. Výhodu mají dodavatelé, kteří jsou schopni zaručit dlouhodobý servis a
předvést své výrobky fyzicky přímo před zájemci. Tak jako ve všech ostatních oborech platí v Chile pravidlo, že k
proniknutí na trh je nutno uskutečnit sérii investicí a získat přístup k relevantním osobám. ZÚ Santiago de Chile může být
v tomto procesu nápomocen, nemůže však nahradit odhodlání vývozců a jejich schopnost riskovat tím, že do přípravy
projektu vloží finanční prostředky na právní poradenství a přípravu projektu v místě. Dlouhodobě se ukazuje, že
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nejnadějnější cesta k úspěchu vede přes vyslání vlastního reprezentanta (byť dočasně) nebo získání místního zástupce.

• 8438 Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj
• 843840 Stroje, přístroje pro pivovary
• 843850 Stroje, přístroje k zpracování masa, drůbeže
• 843860 Stroje, přístroje k zpr. ovoce, ořechů, zeleniny
• 843880 Stroje ost. k prům.výrobě potravin,nápojů,tuků
• 8439 Stroje pro výrobu buničiny papíru kartonu aj
• 843910 Stroje, přístr. k výrobě buničiny (papíroviny)
• 843920 Stroje, přístr. k výrobě papíru, kartónu, lepenky
• 8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jn
• 8457 Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové
• 8458 Soustruhy pro obrábění kovů
• 8459 Stroje obráb. pro vrtání frézování řezání apod
• 8462 Stroje tvářecí k opracování kovů buchary apod
• 8465 Stroje obráběcí na opracování dřeva korku ap
• 8463 Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů apod Speciál

O některých projektech v tomto oboru se nelze zmiňovat v neklasifikovaném materiálu. Ovšem výrobci sportovních
střelných zbraní a krátkých palných zbraní k sebeobraně mají v Chile podstatně větší šance na export, nežli jsou využity.
ZÚ Santiago de Chile je schopen jak lobbyingu v silových složkách, tak i vyhledání místních zástupců.

Silniční vozidla

Dlouhodobě úspěšné odvětví českého exportu. V tomto případě však podnik Škoda Auto sám vytváří svoji strategii. Jeví
se zajímavé možnosti v oblasti jeřábů, je však potřebná přesná strategie a vyslání zástupce podniku k přípravě strategie,
vzhledem k vysoké úrovni konkurence z Asie, USA i Evropy. V oblasti motocyklů nedoporučujeme konkurovat Číně v
segmentu malých kubatur, spíše je naděje v budoucí produkci JAWA s vyššími kubaturami a čtyřtaktními motory.

• 8703 Auta os. aj vozidla motorová pro přepravu osob
• 870510 Automobily jeřábové
• 870520 Jeřáby vrtné pojízdné
• 8711 Motocykly kola jízdní s motorem vozíky přívěs
• 871120 Motocykly, motor pístový 50-250cm3
Zemědělství
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Zemědělství a potravinářský průmysl představují po důlním průmyslu druhou nejvýznamnější osu chilské ekonomiky.
Největší šanci mají dodavatelé, kteří jsou schopni zaručit důvěryhodný dlouhodobý servis a představit své výrobky fyzicky.

• 87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla
• 870110 Malotraktory kultiv. jednonápr, traktory zahrad
• 8438 Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj
• Linky k uzení masa a ryb
• Technologie k přípravě krmiv Zdravotnictví

Zvýšení úrovně zdravotnictví a modernizace státních nemocnic patřily mezi priority prezidentky M. Bacheletové. Tato
tendece zatím nebyla přerušena ani vládou prezidenta Piňery. ZÚ je připraven poskytnout poradenství všem
zainteresovaným firmám.

• 3003 Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj
• Léky - generika
• Zařízení a vybavení nemocnic (lůžka, vozíky)
• Laboratorní a testovací přístroje
• Farmaceutické výrobky a léčiva
• Zdravotnický materiál
Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu
BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

1. Kalendář akcí

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy v Chile v roce 2018

V roce 2018 se v Chile uskuteční řada veletrhů a výstav z nejrůznějších oborů, například zdravotnictví, stavebnictví či
důlního průmyslu.
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Expo Oficce 2018

http://expoffice.cl

5.7. – 7. 7. 2018

Conference and Business Center Costanera, Santiago de Chile,

Mezinárodní výstava vybavení kanceláří, administrativy a kancelářských prostor.

IFT Agro 2018

http://www.ift-agro.cl

9.5. – 11.5. 2018 Recinto Agrícoa Central, Maule Technologie pro zemědělství

COSMOSALON 2018

http://www.cosmosalon.cl

26.8. – 27.8. 2018

Hotel Scheraton , Santiago, Estetika, kosmetika, kadeřnictví.

FILCE 2018
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http://www.aplog.cl

10.4 -11.4. 2018

Casa Piedra, Santiago de Chile

Veletrh logistických služeb, přepravy a zahraničního obchodu.

EXPONOR 2019

http://www.exponor.cl

27.5. – 30. 5. 2019

Recinto ferial, Antofagasta

Těžební a důlní technika, technologie a služby, těžba a související zpracování nerostů, energetika, bezpečnost, životní
prostředí.

EXPOVIVIENDA 2018

http://www.feriaexpovivienda.cl 8.6 – 10.6.2018

Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago de Chile Veletrh nemovitostí a bydlení.

Expo Hospital Chile 2018

http://www.expohospital.cl

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chile

44/68 http://www.businessinfo.cz/chile © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.aplog.cl/
http://www.exponor.cl/
http://www.feriaexpovivienda.cl/
http://www.expohospital.cl/
http://www.businessinfo.cz/chile


1. 8. – 29.8. 2018

Espacio Riesco, Santiago de Chile

Vybavení nemocnic a zdravotnických zařízení, diagnostické, léčebné a laboratorní přístroje.

Edifica Chile 2019

http://edifica.cl

1. 10. – 5. 10. 2019

Espacio Riesco, Santiago de Chile Sluneční energie a její využití.

Food Service 2018

http://www.espaciofoodservice.cl

1. 9. – 27. 9. 2018

Espacio Riesco, Santiago de Chile Veletrh potravinářského průmyslu.

Matelec Latinoamérica 2018 / Genera Latinoamérica 2018

http://mateleclatinoamerica.cl

1. 10. – 8. 10. 2018

Espacio Riesco, Santiago de Chile

Výstava oboru energetiky a elektroniky, obnovitelných zdrojů
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Expo Seguridad 2018 / Sicur Latinoamérica 2019

http://www.sicurlatinoamerica.cl

23.10. 2019

Espacio Riesco, Santiago de Chile

Veletrh bezpečnosti, záchranářství a prevence kriminality.

Expocorma 2019

http://www.expocorma.cl

1. 11. 2019

Concepción

Veletrh lesního hospodářství a dřevařského průmyslu.

Nejvýznamnějšími veletrhy v Chile s dopadem do celého regionu LA jsou FIDAE a EXPOMIN, konané jednou za dva roky.
Podle dnes známých dat by se oba příští veletrhy měly konat v těchto termínech:

FIDAE 2020

http://www.fidae.cl
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31.3. – 5.4. 2020

Base Aérea Pudahuel, Santiago de Chile

Letecká a kosmická technika a technologie, pozemní zajištění leteckého provozu, obranný a bezpečnostní průmysl.

EXPOMIN 2020

http://www.expomin.cl

1. 4. – 24. 4. 2020

Espacio Riesco, Santiago de Chile

Těžební a důlní technika, technologie a služby, těžba a související zpracování nerostů, energetika, bezpečnost, životní
prostředí.

EXPOMIN alternuje s veletrhem EXPONOR se stejným zaměřením (EXPOMIN sudý rok, EXPONOR lichý rok).
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
1. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:
1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6. Trh veřejných zakázek
7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
10.Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
11.Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

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

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

U dodávek spotřebního zboží patří k významným odběratelům a distributorům velké obchodní domy (Falabella, Paris,
Ripley, Jumbo, Santa Isabel, Lider), jež často zboží dovážejí přímo, bez prostředníků.

Na chilském trhu, který je tak vzdálený z geografického hlediska pro české výrobní podniky a exportéry, je využívání
místních zástupců nejvhodnějším způsobem průniku do místního konkurenčního prostředí. Zástupci většinou pracují na
provizní bázi, provize se pohybuje od 3 do 10% dle charakteru zboží.
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V případě zájmu českého podniku o vyhledání zástupce je nejlépe začít prezentací na nějakém důležitém specializovaném
veletrhu a zde zkontaktovat místní zájemce, provést jejich selekci a prověřit si vybrané kandidáty spolupráce. Lze také
použít i specializované poradenské společnosti, které za úplatu zástupce vytipují, najmou a posléze i kontrolují.

K vytipování vhodných kontaktů může napomoci rovněž kancelář CzechTrade, která v teritoriu působí od roku 2014.

Všichni významní dodavatelé investičních celků a zboží či služeb investiční povahy mají v Chile své pobočky nebo
reprezentační kanceláře. Obecně lze konstatovat, čím objemnější dodávky, tím nutnější je dlouhodobé působení na trhu
formou vlastní kanceláře či zastoupení také s ohledem na sledování a včasné zapojení do chystaných projektů a licitací.

Velice dobře zpracovanou metodologii a databázi firemních kontaktů mají různé obchodní komory a gremiální
organizace (CNC, CCS, Sofofa, CPC). Samozřejmě je možné navázat prvotní kontakty s firmami rovněž přes internet, který
je v Chile velice rozšířen.

Počátkem roku 2013 Santiagská obchodní komora zřídila nový portál RedNegociosCCS.cl, kde za mírný poplatek může
jakákoliv firma nabízet své zboží a služby.

Významným zprostředkovatelem zakázek pro stát je agentura ChileCompra. Agentura má 16 poboček ve 13 chilských
městech, nicméně jejím hlavním prostředkem komunikace se zahraničními dodavateli je webová stránka chilecompra.cl.

Prostřednictvím uvedené webové stránky se zahraniční firmy mohou bezplatně registrovat jako dodavatelé chilského
státu. Agentura ChileCompra pak z registrovaných zahraničních firem vybírá ty, jejichž prezentace je nejkvalitnější a jejichž
výrobky jsou nejvíce shodné s momentálními potřebami státních struktur. Zásadním problémem pro mnoho zahraničních
firem však je skutečnost, že webová stránka je pouze ve španělštině a tak registrace a veškeré nabídky a prezentace musí
zahraniční firmy uskutečnit ve španělštině. To jednoznačně favorizuje firmy španělské a latinskoamerické. Nicméně tento
fakt by neměl být překážkou pro české podniky, protože investice do kvalitního překladu jejich prezentace pro
ChileCompra do španělštiny je perspektivní investicí, když zohledníme obrovský objem nákupů, který každoročně
ChileCompra uskutečňuje.
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6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

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

Chile patří mezi velmi otevřené a liberální ekonomiky. Do země je dovoleno dovážet prakticky veškeré zboží s výjimkou
ojetých osobních automobilů, ojetých pneumatik a pornografie. Celní otázky řeší Národní celní služba (Servicio Nacional
de Aduanas, SNA), jež v posledních letech výrazně zmodernizovala svoji činnost, zjednodušila dokumentaci, změnila
většinu formulářů a výrazně urychlila celý administrativně-celní proces realizace zahraničně obchodních operací.

V současné době musí importér v případě dovozu předložit dovozní deklaraci DIN (Declaración de Ingreso), u exportních
operací je nutné předložit tzv. jednotný vývozní dokument DUS (Documento Único de Salida, DUS). Při vývozu i dovozu je
navíc třeba doložit tzv. přepravní dokument (Documento de Transporte).

Nové dokumenty se předkládají pouze SNA (a ne již Centrální bance Chile, jak tomu bylo dříve). Prostřednictvím internetu
na webové stránce SNA (www.aduana.cl) lze dnes provést úplné celní odbavení elektronicky (vyplnění dovozní i vývozní
dokumentace, provést elektronický podpis a realizovat platbu). K tomuto účelu slouží na webové stránce SNA program

„Isidora“, jehož prostřednictvím je možné veškeré úkony realizovat.

Pokud jde o samotný celní režim, zboží dovážené do Chile podléhá zaplacení DPH ve výši 19% a celních poplatků (s
výjimkou dodávek pro ozbrojené síly). Celní tarif se vyměřuje na základě zařazení zboží v celním sazebníku dle
harmonizovaného systému. Preferenční sazby byly uplatňovány na importy ze zemí, se kterými má Chile specifický
obchodní režim, jako jsou:

• státy Latinskoamerické integrační asociace, ALADI (Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Mexiko,
Paraguay, Peru, Uruguay a Venezuela)

• Pacifická aliance (Chile, Kolumbie, Mexiko, Peru)
• státy Mercosur (Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay; přidružení členové Chile a Bolívie)
• země s bilaterální dohodou o hospodářské komplementaci tzv. ACE (tj. Bolívie, Kolumbie, Ekvádor, Peru a Venezuela)
• státy s dohodou o volném obchodu tzv. TLC (tj. Kanada od roku 1997, Mexikem od roku 1999, Střední Amerikou od

roku 1999 – v platnosti dosud však pouze TLC s Kostarikou a Salvadorem – a s Evropskou unií od 1. 2. 2003, s USA
od 1. 1. 2004 a Jižní Koreou od 1. 4. 2004, zeměmi EFTA, od roku 2006 s Čínou, od roku 2007 s Japonskem, od roku
2008 s Austrálií a Panamou, od roku 2011 s Tureckem, od roku 2012 s Malajsií a od roku 2014 s Vietnamem). Mezi
uzavřenými TLC, které ale ještě nevstoupily v platnost, figurují dohody s Thajskem a Hong Kongem, Čína. V jednání je
uzavření TLC s Indií.

Chile má sjednány dohody o celních preferencích se zeměmi představujícími 80% celosvětového ekonomického
potenciálu.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chile

50/68 http://www.businessinfo.cz/chile © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.aduana.cl/
http://www.businessinfo.cz/chile


U dovozu použitého zboží se běžně aplikuje tarif 50% hodnoty CIF. Výjimku tvoří import investičních celků (stroje,
zařízení, technologické vybavení závodů a podniků) určených pro exportně orientovanou výrobu, kde se tarif stanoví dle
speciálních odpočtů.

Platný vývozní režim umožňuje export téměř veškerého zboží do kterékoliv země světa. Výjimku představují rizikové
oblasti, na které se vztahují rozhodnutí RB OSN o sankcích a zákazech vývozu. Export je umožněn za podmínky udělení
zvláštního povolení na zbraně, některé zemědělské produkty, umělecká díla, farmaceutické výrobky apod. Zákaz vývozu je
aplikován pouze ve výjimečných případech, a to u vzácných živočišných druhů, starožitností, archeologických a
antropologických předmětů atp.

Chile vzhledem k vysoké závislosti na zahraničním obchodě provádí důslednou proexportní politiku s podporou tzv.
netradičního vývozu (především zboží zpracovatelského průmyslu s vyšší přidanou hodnotou). Daňový systém umožňuje
exportérům navrácení části nebo plné hodnoty daně z přidané hodnoty v případě prokázání její úhrady na nákup služeb,
polotovarů nebo komponentů, nezbytných k jejich zpracování.

Ochrana domácího trhu

V Chile téměř neexistují dovozní restrikce. Není vyžadováno skládání depozit ani nejsou uplatňovány kontingenty,
dovozní kvóty nebo limity. Případná omezení dovozu z určitého teritoria jsou možná pouze jako reciproční opatření
chilské strany. Z nástrojů chránících některá chilská odvětví je v souladu s mezinárodními pravidly WTO využíváno
antidumpingové řízení či šetření o vyrovnávacím clu, které vede antimonopolní komise (Národní komise Chile), složená ze
zástupců ministerstva financí, centrální banky, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva hospodářství, ministerstva
zemědělství a celní služby. Při dovozu zvířat a některých dalších zbožových položek bývají vyžadovány zdravotní a
fytosanitární certifikáty. Na některé zemědělské výrobky (obilí, cukr, rostlinné oleje) se aplikují tzv. cenová pásma.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Dle žebříčku Světového ekonomického fóra je Chile na šesté příčce ze 138 trhů z hlediska podmínek pro podnikání.

Kancelář není v Chile považována za samostatný právní subjekt. Při jejím založení musí zahraniční investor předložit
následující právní listiny (v jazyce země původu, tak v jazyce španělském), ověřené chilským notářem a podepsané
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chilským zmocněncem firmy:

• Ověřená kopie zakládací smlouvy a stanov zahraniční společnosti
• Doklad o finanční situaci mateřské firmy
• Doklad o zmocnění místního zástupce zahraniční firmou

Při založení pobočky (filiálky firmy) musí být zveřejněno její jméno, účel založení, kapitál, který jí bude připsán a způsob,
jakým bude tento kapitál do země převeden. Agent pak musí zaregistrovat veřejnou listinu u Obchodního rejstříku a do
60 dnů od notářského zápisu musí publikovat Veřejnou listinu v oficiálním věstníku (El Diario Oficial). Nevyžaduje se
žádný minimální kapitál. Pobočka uveřejňuje v některém dostatečně rozšířeném deníku výsledky svého finančního
hospodaření, a to do 3 měsíců po uzavření finančního roku. Pobočka je plně podřízena chilskému právu. Za hospodaření
své pobočky v Chile je plně odpovědná zahraniční mateřská společnost.

Společnosti s majetkovou účastí jsou regulovány následovně: Obecně je založení společnosti s majetkovou účastí, resp.
proces zakládání závislý na tom, pro jakou právní formu se investor rozhodne. V podstatě jsou možné dvě varianty:

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (s.r.l. – obdoba našeho s.r.o.). Může být uni- personální nebo mít
vícespolečníků. Zakládá se smlouvou společníků (minimálně dva, maximálně padesát), založení trvá cca dva týdny.
Kromě společenské smlouvy je povinné publikovat v oficiálním věstníku zprávu – oznámení o vzniku společnosti,
obsahující znění textu zakladatelské smlouvy, rovněž je třeba společnost zaregistrovat u obchodního rejstříku u
příslušného soudu. Nevyžaduje se žádná minimální částka složeného kapitálu. S.r.o. nepodléhá státní kontrole.

• Sociedad Anónima (S.A. – akciová společnost), má podobnou právní úpravu jako v ČR, rovněž je třeba založení
oznámit a registrovat v obchodním rejstříku, pro založení S.A. se zahraniční majetkovou účastí je vyžadováno složení
minimálního základního kapitálu ve výši 10 000 USD (třetina musí být upsána předem), vyžádat si svolení chilské
Centrální banky k transferu deviz do země. S.A. podléhá státní kontrole – tzv. Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS).

Z dalších obecně platných pravidel pro působení zahraničních investorů v Chile lze mj. uvést, že (1) poměr zahraničního a
místního kapitálu v základním jmění není stanoven, může se pohybovat v rozmezí 0-100%, (2) zahraniční investor je po
dva roky osvobozen od daně ze zisku, (3) společný podnik může v Chile založit jak fyzická tak právnická osoba, ať Chilan
či cizinec, (4) sídlo společnosti může být v Chile i v cizině, (5) založení společného podniku podle Zákona č. 600 je třeba
stvrdit tzv. smlouvou s Chilskou republikou, kterou uzavírá investor s Výborem pro zahraniční investice, (6) kapitál lze do
země přivést buď přes oficiální devizový trh se svolením CB, nebo formou nemovitostí či investičních technologií – v
případě montoven, investiční výstavby atd., (7) v případě společnosti do 25 zaměstnanců není firma povinna zaměstnávat
chilské státní příslušníky, u firmy nad 25 zaměstnanců musí být minimálně 80% zaměstnanců Chilanů, (8) repatriace
kapitálu, výnosu kapitálu a zisku je možná dle Zákona č. 600 nejdříve 12 měsíců po upsání kapitálu, a to až po splnění
všech daňových povinností.

Obecně lze v Chile investovat buď podle ustanovení Zákona č. 600 (zahraniční investor podepisuje dohodu s Výborem
pro zahraniční investice), na základě kterých mu stát garantuje, že bude moci repatriovat svůj kapitál v kurzu, který platil v
den podpisu dohody (používá se čím dál méně, svůj význam to mělo v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého
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století, kdy docházelo ke skokovým devalvacím pesa) nebo na základě kompendia Centrální banky Chile, kde se
zahraniční investice pouze registruje.

ZÚ Santiago doporučuje, aby případní čeští zájemci o působení na chilském trhu svěřili zajištění nezbytných
byrokratických úkonů (poradenství v právních otázkách, registrace, podání žádostí, publikace oznámení, atd.)
kvalifikovanému místnímu advokátovi či poradenské firmě. Ta navíc může poradit s výběrem vhodné právní formy
budoucí společnosti, zařídí nezbytné formality, poradí s pracovně-právními, daňovými a jinými záležitostmi.

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

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

Chilský trh je velice náročný na propagaci, především u výrobků hromadné spotřeby. V zemi mají své reprezentace
nejvýznamnější světové reklamní agentury a reklama je zde na úrovni jak cenové, tak obsahové, srovnatelná s evropskými
zeměmi.

Rozšířena je především reklama prostřednictvím televizních šotů, v rozhlase a v tisku. Na vysoké úrovni je rovněž direct
mailing, různé spotřebitelské soutěže (motivační a věrnostní programy), specializované výstavy. Obecně řečeno, je třeba
počítat s vysokými náklady na propagaci u nově zaváděného výrobku. České firmy proto např. využívají již zavedeného
jména svých reprezentantů a propagace jejich výrobků se děje v rámci celkové propagační kampaně distributora (např.
Porche Auto v případě automobilů Škoda je oficiálním distributorem Volkswagen Group). Stále většího významu v
reklamě nabývají elektronická média a sociální sítě a to především tehdy, je-li cílovou skupinou mladší populace.

Po obsahové stránce propagace je třeba brát zřetel na silný vliv katolické církve v Chile a určitý stupeň polooficiální
cenzury (resp. autocenzury), a vyvarovat se motivů sexuálních či znevažujících např. církev.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Chile má dlouhodobě problémy s dodržováním ochrany duševního vlastnictví. Přestože je přidruženým členem EU, v
Asociační dohodě EU-Chile není tato problematika výslovně zmíněna. Neexistuje tedy žádný právní podklad pro žaloby
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pro její porušování z chilské strany. Jedinou možností jsou žaloby u běžných soudů.

Chile v roce 2007 přijalo zákon upravující ochranu duševního vlastnictví. Tento zákon je sice pokrokem oproti stavu v
minulosti, přesto neuspokojuje země EU ani další vyspělé země. K velkým kritikům nedostatečné ochrany duševních práv
v Chile patří, vedle zemí EU, také USA.

V zásadě lze definovat dvě hlavní oblasti porušování ochrany duševního vlastnictví v Chile:

• Pirátské vydávání knih, hudebních nosičů, filmů a softwaru, které není dostatečně sankciováno místními
úřady. V současnosti existuje v Chile zákon, kterým se stanoví daň ze softwaru ve výši 15%. Toto rozhodnutí
neuspokojuje EU, která žádá úplné odstranění této daně. Podle posledních neoficiálních informací chilská vláda
vážně uvažuje o jejím úplném zrušení.

• Porušování patentů farmaceutického průmyslu. Zde dochází k největšímu poškozování zájmů firem EU, kdy chilští
výrobci okopírují patentovaný lék evropského výrobce a nechají si od Chilského institutu veřejného zdraví (ISP)
povolit distribuci . ISP pouze konstatuje, že lék je zdravotně nezávadný, ale již se nezabývá tím, že může porušovat
zákon o ochraně duševního vlastnictví. Přitom pro registraci léku místní firmy použijí testy předložené EU firmou,
která je autorem patentu a pouze trochu upraví jeho složení a dá mu jiné jméno. Chilská strana argumentuje tím, že
ISP zřídil on-line internetovou stránku, kde zveřejňuje jména všech zájemců o registraci léků i s jejich názvy. EU firmy
si mají ohlídat, zda některá místní firma neporušuje patentovou ochranu a v pozitivním případě si stěžovat u soudu.

ZÚ Santiago nemá informace o porušování ochrany duševního vlastnictví vůči českým podnikům.

6.6 Trh veřejných zakázek

6.6. Trh veřejných zakázek

Nejvýznamnějším zprostředkovatelem zakázek pro stát je agentura ChileCompra. Agentura má 16 poboček ve 13
chilských městech, nicméně jejím hlavním prostředkem komunikace se zahraničními dodavateli je webová stránka
chilecompra.cl.

Prostřednictvím uvedené webové stránky se zahraniční firmy mohou bezplatně registrovat jako dodavatelé chilského
státu. Agentura ChileCompra pak z registrovaných zahraničních firem vybírá ty, jejichž prezentace je nejkvalitnější a jejichž
výrobky jsou nejvíce shodné s momentálními potřebami státních struktur. Zásadním problémem pro mnoho zahraničních
firem však je skutečnost, že webová stránka je pouze ve španělštině a tak registrace a veškeré nabídky a prezentace musí
zahraniční firmy uskutečnit ve španělštině. To jednoznačně favorizuje firmy španělské a latinskoamerické. Nicméně tento
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fakt by neměl být překážkou pro české podniky, protože investice do kvalitního překladu jejich prezentace pro
ChileCompra do španělštiny je perspektivní investicí, když zohledníme obrovský objem nákupů, který každoročně
ChileCompra uskutečňuje.

Další cestou je zapsání zahraničního dodavetele v registru www.chileproveedores.cl. Jde o celkem jednoduchou
proceduru, registrace je zpoplatněna. Malé a střední firmy platí 50 USD ročně, velké pak 200 USD. Nevýhodou pro
zahraniční firmy je to, že stránky ChileCompra jsou jen ve španělštině.

Na portálu www.mercadopublico.cl jsou zveřejňovány licitace vypisované pro firmy zaregistrované do systému

ChileCompra. Tendry soukromých firem jsou zveřejňovány většinou na webových stránkách jednotlivých podnikatelských
subjektů. Zejména u velkých podniků je běžnou praxí, že nakupují jen od firem, které jsou u nich registrovány ve
zvláštních dodavatelských registrech. Tyto subjekty jsou většinou následně prioritně vyzývány k účasti na korporativních
licitacích. Příkladem mohou být důlní společnosti, na jejichž seznam a internetové stránky s poptávkami po zboží a
službách se lze dostat přes internetový hornický časopis „Portal Minero“.

Obdobně postupují i firmy zabývající se výstavbou elektráren na výrobu elektřiny z tradičních i obnovitelných zdrojů tj.
COLBUN, ENDESA, AES Gener, GDF Suez, Stadtkraft aj.

Pro zakázky vypisované ozbrojenými silami Chile (pozemním vojskem, letectvem, námořnictvem či policií) musí být
účastníci licitace předem zaregistrováni v tzv. Rejstříku dodavatelů. Příslušný formulář si je možné vyžádat na

„Departamento de Registro de Abastecimiento“ u jednotlivých velitelství ozbrojených sil nebo vyplnit prostřednictvím
internetu na příslušné webové stránce (www.ejercito.cl, www.fach.cl, www.armada.cl, www.carabineros.cl)

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

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

Řešení obchodních sporů se odvíjí od podmínek stanovených v kupní smlouvě. Chilské zákonodárství umožňuje stanovit
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ve smlouvě, kdo bude provádět hospodářskou arbitráž (mimosoudní řešení sporů). Většinou to bývá předem stanovený
chilský advokát či smírčí komise Národní obchodní komory. V případě soudního řešení je nejlepší stanovit ve smlouvě
mezinárodní soud, u nějž by se případný spor řešil. Pro obchody s evropskými zeměmi to bývá většinou Vídeňský
mezinárodní soud. Pokud není stanoven, řeší se spor u příslušného soudu v Chile dle chilského práva.

Rizika místního trhu:

V podstatě jsou shodná s riziky jakýchkoliv nově vznikajících trhů. Chilský trh je poměrně atraktivní a lákavý, kde
zahraniční investoři dosahují poměrně vysoké výnosy. Určité riziko vzniká, když firma narazí na nezkušenou či podvodnou
společnost, která naslibuje vysoké prodeje za účelem získání exkluzivity, a pak pro český subjekt nepracuje. Může se
jednat o špatný odhad vlastních možností, ale někdy i o úmysl vyřadit tímto způsobem nepohodlnou konkurenci.

Důsledkem je pak ztráta času při hledání nového zástupce, někdy i ztráta trhu. V některých případech nedobře zvolená
platební podmínka může znamenat pohledávky po lhůtě splatnosti. Ve srovnání s ostatními latinskoamerickými zeměmi je
však Chile v tomto ohledu na velice dobré úrovni.

Celkově je chilský přístup k zahraničnímu obchodu velice liberální a nejsou mu kladeny přílišné překážky, administrativa a
korupce běžné v ostatních latinskoamerických zemích nejsou zde tak markantní. Jedním z hlavních problémů tak ani není
charakteristika místní legislativy či obchodní metody, ale spíše vysoká konkurenční schopnost na poměrně malém trhu a
jeho velká geografická vzdálenost.

Pokud je však český výrobek cenově konkurence schopný a vývozce věnuje přípravě obchodního případu dostatečné úsilí,
zajistí se dobrou platební podmínkou, eventuálně si nechá partnera na chilské straně prověřit od nezávislé poradenské
firmy či ze soukromé informační obchodní databáze DICOM (www.dicom.cl), jež podává informace o platební solventnosti
(bonitě) a solidnosti firem, není třeba na tento trh vstupovat se zbytečnými obavami.

Obvyklé platební podmínky:

V zahraničním obchodě je zcela běžnou platební podmínkou neodvolatelný akreditiv splatný na viděnou prostřednictvím
chilské komerční banky. Současná legislativa rovněž umožňuje platby předem. Je např. používána při prvních kontaktech
mezi českými vývozci, kdy určitá částka je požadována jako akontace, zbytek pak akreditivem nebo proti předání
dokumentů. Asijští vývozci s úspěchem aplikují v poslední době dodavatelský úvěr až na období 120 dnů.

Velké důlní společnosti nakupují většinu zboží formou konsignace, což je zejména pro malé a střední exportní podniky
velmi složité profinancovat a prosadit se ve velké konkurenci. Avšak vzhledem k tomu, že doly nakupují ve velkých
objemech (Codelco ročně v rámci korporativních licitací nakupuje zboží za 2-3 miliardy USD), mají dostatečnou komerční
sílu si prosadit na dodavatelích tento (pro vývozce nevýhodný) platební systém. Například u dodávky mlecích koulí
Codelco vyžaduje na dodavateli zajistit do konsignace tříměsíční spotřebu, přičemž jeden měsíční objem musí být uložen

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chile

56/68 http://www.businessinfo.cz/chile © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.dicom.cl/
http://www.businessinfo.cz/chile


v dole, druhý v meziskladu na chilském území a třetí naloděn na cestě do Chile.

Platební morálka v Chile je značně nad průměrem LAC a obecně „emerging markets“. Nicméně v obchodním styku a
zvláště v případě větších zakázek a investicí je naprosto nutné získat odborné právní poradenství od místních kanceláří.
Jak ZÚ, tak i kancelář Czech Trade v Santiagu jsou schopny poskytnout základní poradenství a v případě potřeby kontakty
na spolehlivé právní firmy.

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

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

Místní zvyklosti:

Pro chilské podnikatele je charakteristická určitá povahová a projevová různorodost, vyplývající z pestrého národnostního
složení populace. Na obchodní jednání s chilským partnerem by se měl český obchodník pečlivě připravit, protože chilští
obchodníci jsou na latinskoamerické poměry relativně dochvilní, přesní, věcní a systematičtí. Při prvním jednání mohou
působit uzavřenějším dojmem, někteří mohou působit až povýšeně či snobsky. Možná si někteří naši obchodníci myslí, že
jen proto, že se Chile nachází na jihoamerickém kontinentu, jsou jednání uvolněnější a není potřeba žádná příprava. Není
tomu tak, jednání jsou velmi věcná a prakticky ihned se od zdvořilostních frází přechází k

„businessu“.

Na předem domluvenou schůzku je vhodné se dostavit včas, i když se většinou toleruje pozdější příchod o 10 až 15
minut. Pro obchodní jednání je vhodný oblek a košile (decentní barevné odstíny nejsou překážkou) s kravatou.

Obchodního partnera je obvyklé oslovovat jménem, popřípadě s funkcí, kterou zastává. Po úvodním představení bývá
zvykem výměna vizitek, které mohou být i v angličtině. Akademické a vědecké hodnosti se na vizitkách nepoužívají. Je
žádoucí, aby prospekty a ostatní podkladové materiály byly ve španělštině. Tolerují se i materiály v angličtině, ale daleko
lépe působí prezentace v místním jazyce.

Nezbytností je také dobré vystupování, umění chovat se ve společnosti a etiketa. Chilané si potrpí na rigidní a formální
ceremonie. Setkání při obědě, kde se probírají obchodní záležitosti, jsou poměrně běžnou praktikou. Pokud nás chilský
partner pozve na večeři, setkání nabývá více neformální roviny a mívá již osobnější charakter. Vše většinou probíhá
uvolněně, a přestože Chilané nemají příliš smysl pro humor, troška českého humoru může přispět k dobré atmosféře, ale
doporučujeme to raději nezkoušet. Pozvání do rodiny jsou projevem zvláštních sympatií a důvěry. V takovém případě je
nezbytností přinést nějakou pozornost pro hostitelku (nejlépe květinu).
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Co se pracovní doby týče, dodržují se v Chile podobné úřední hodiny jako u nás, čili zhruba od 8,30 do 18,00. Nejlepší čas
na domluvení schůzky bývá mezi desátou hodinou dopolední a polednem. Přestávka na oběd bývá mnohem delší než v
ČR, takže pokud chceme domluvit schůzku na odpoledne, nemělo by to být před 15. hodinou. Předem je nutné si ověřit,
zda v daný den není státní svátek. Zcela nevhodnou dobou pro podnikání obchodních cest je období Vánoc, Nového roku
a Velikonoc (volno je na Velký pátek, pondělí je na rozdíl od ČR normální pracovní den), dále v týdnu kolem 18.9., kdy
probíhají oslavy Fiestas Patrias (nebo „státního svátku Chile“). V těchto obdobích lze jen stěží někoho zastihnout na jeho
pracovním místě.

Celkově jsou Chilané trochu pomalejší – pokud slíbí vyjádření obratem, nelze to chápat v evropském slova smyslu, může
to trvat i několik dní. Vaše reakce bude vyžadována obratem, na druhé straně na odpověď chilské strany budete čekat
dny, mnohdy i týdny. Prosazení obchodu je vždy časově velmi zdlouhavé, avšak jednou získaná důvěra se může přetavit v
dlouhodobý a poměrně stabilní obchodní vztah. Přesto je nutné se chilskému obchodnímu partnerovi neustále
připomínat, udržovat s ním kontakt, informovat o inovacích a novinkách, neboť ani konkurence nespí a bude se snažit vás
jako dodavatele nahradit. Velmi dobře jsou vnímány osobní návštěvy v teritoriu, jakož i pozvání do vlastních výrobních
závodů při vhodném skloubení pracovní části s turistickou. Je potřeba se občas „obrnit" trpělivostí, protože všeobecně je
průměrný občan méně chápavý. To však neplatí v případě obchodního styku, kde mnoho obchodníků je absolventy
universit v USA nebo v jiných vyspělých zemích. Odtud možná pramení i anglosaský pragmatický přístup k jednání.

Jednou z národních charakteristik je, že Chilan nikdy neřekne ne, nicméně jeho zdvořilostní zájem nepřeceňujme.

Žena je vždy pečlivě nalíčená, často je patrný silný make-up. Naprostou samozřejmostí u žen je depilace nohou a podpaží.
Téměř charakteristickým rysem nejen u žen je kvalitní parfém a deodorant. Příjemnou tělesnou vůni se snaží udržovat po
celý den. Dovršením upraveného vzhledu je hezký účes. Ženy příliš neexperimentují, z velké části nosí polodlouhé či
dlouhé vlasy, většinou hladké a přírodní barvy. Ačkoliv v Chile nejsou v oblékání či úpravě žádná striktní tabu, jen velmi
zřídka se zde setkáme s větší kreativitou či sexy-symbolikou a odvážností.

Úředním jazykem v Chile je španělština. V obchodním styku je sice krátkodobě možné komunikovat v angličtině,
nicméně obchodní komunikace v kvalitní španělštině je vždy významnou komparativní výhodou.

V některých oblastech Chile se mluví jazyky původních obyvatel (jazykem mapudungun na jihu, aymarsky na severu u
hranic s Bolívií a Peru, jazykem rapa-nui na Velikonočním ostrově) či evropských přistěhovalců (němčina na jihu země,
chorvatština v enklávách na jihu v Punta Arenas a severu v Antofagastě). Z dalších cizích jazyků je nejpoužívanější
angličtina, francouzština a italština.

Státní svátky:
• 21. května výročí bitvy u Iquique – Den námořnictva
•
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3. června Den Božího těla
• 29. června svátek Sv. Petra a Pavla
• 5. srpna Nanebevzetí Panny Marie
• 1. pondělí v září Den národní jednoty
• 18. a 19. září výročí vyhlášení nezávislosti (tzv. Fiestas Patrias)
• 1. listopadu Památka zesnulých
• 8. prosince Neposkvrněné početí
• 25. prosince Svátek vánoční

Velikonoce se slaví na Velký pátek, (nikoliv Pondělí velikonoční, které je pracovním dnem), dalšími dny pracovního volna
jsou 1. leden. – Nový rok, 1. květen – Svátek práce, 12. říjen – Día de la Raza (objevení Ameriky K. Kolumbem). Při
plánování obchodních cest je dobré si dopředu ověřit, zda na plánovaný termín nepřipadá svátek, dokonce i zda
nepřipadá na úterý či čtvrtek, neboť je zcela běžné, že řada firem pak nepracuje ani v pondělí resp. pátek a berou si tzv.

„sandwich".

Pracovní a prodejní doba:

Běžná pracovní doba ve firmách je pondělí až pátek mezi 9:00–14:00 a 15:00–18:00; v sektoru služeb prakticky nepřetržitě
od 9:00–22:00 v prodejnách typu supermarketů, včetně sobot i nedělí; maloobchod pouze cca do 20:00; poměrně
nepraktická je pracovní doba bank, jež jsou otevřeny pro veřejnost pouze od 9:00 do 14:00 v pondělí až pátek. Firmy však
po dojednání schůzky mohou jednat i odpoledne, transakce lze provádět ovšem pouze do 14:00.

Pracovní doba se dodržuje přesně, občas bývá problém sehnat partnera během dlouhé odpolední pauzy na oběd. Na
druhé straně, pokud se partneři dohodnou, lze tento čas vyhradit k pracovnímu obědu, což je jev v Chile naprosto běžný.
Siesta, tak jak je známá např. v některých jihoevropských zemích a v některých latinskoamerických zemích, je v Chile
rozšířena pouze v regionech, kde díky menším vzdálenostem a snazší dopravě mají zaměstnanci možnost stravování
doma (až 2 hodiny na oběd). V hlavním městě však toto není vzhledem ke špatné dopravní obslužnosti možné. I v době
pauzy jsou však v urgentních případech partneři dostižitelní, ve většině firem fungují spojovatelky, spolehlivé záznamníky,
všichni podnikatelé jsou vybaveni mobilními telefony.

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

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

K turistické cestě do Chile kratší než 90 dní potřebují občané ČR platný cestovní (případně diplomatický či služební) pas
ČR. Doporučuje se platnost pasu minimálně 90 dnů od předpokládaného data vstupu na území Chile. Úředníci pohraniční
kontroly vyžadují bezvadný stav cestovního pasu. Vízová povinnost pro cesty kratší než 90 dní není zavedena.
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Pokud si hodláte během svého pobytu půjčit auto, doporučuje se mít k dispozici mezinárodní řidičský průkaz, i když
většinou postačí cestovní pas a český řidičský průkaz, a to jak při pronájmu automobilu, tak při případných silničních
kontrolách. Půjčovny aut vyžadují vždy předložení kreditní karty.

Mezinárodní očkovací průkaz se při cestách do Chile nevyžaduje; zvláštní očkování není vzhledem k místním hygienickým
a klimatickým podmínkám potřebné.

Vízové otázky při plánovaném pobytu delším než 90 dní viz kapitola 6.10.

Důležité!

Cizinec při vstupu na území Chile povinně vyplňuje formulář chilské Zemědělské a veterinární služby (SAG) a Státní
celníslužby, v němž mj. odpovídá na otázku, zda do země dováží nějaké rostliny, čerstvé ovoce a zeleninu, maso a masné
výrobky, mléko a mléčné výrobky, med a další potraviny. Ze stránek SAG je možné stáhnout příslušný formulář.

SAG zavedla přísná ochranná opatření s cílem zamezit zavlečení škůdců, chorob hospodářských zvířat a chorob rostlin do
země. Na hraničních přechodech včetně mezinárodních letišť při vstupu do Chile rutinně probíhají důkladné prohlídky
zavazadel (RTG a manuální kontrola, kontrola speciálně vycvičenými psy). Restrikce na dovoz potravin se nedoporučuje
podceňovat; při porušení předpisů se cizinec vystavuje nebezpečí sankcí (vysoké pokuty a odepření vstupu do země).

Přihlašovací povinnost při krátkodobých pobytech není zavedena.

Celní předpisy opravňují turisty přivézt do země bez cla předměty osobní potřeby do ceny FOB 1.500 USD. Zboží
komerčního určení může být dovezeno bezcelně do hodnoty FOB 1000 USD.

Pokud hodnota předmětů osobní potřeby přesahuje FOB 1.500 USD je nutno to deklarovat a zaplatit clo ve výši CIF 6%.
Pokud hodnota předmětů komerčního určení přesahuje FOB 1000,- USD je nutno to deklarovat a zaplatit clo ve výši CIF
19%. Během vstupu do Chile je možno uskutečnit nákupy v Duty Free Shop do hodnoty 500 USD.

Další informace
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Při dovozu zvířat je vyžadováno potvrzení o provedení všech příslušných očkování vydané veterinářem a ověřené chilským
konzulátem.

Povinná směna valut neexistuje, devizový trh je liberalizovaný, je možno směnit jakoukoli konvertibilní měnu. Nejvíce
používanou měnou jsou americké dolary; mimo Santiago může být problém směnit např. eura. Běžně lze směnit i
argentinskou a brazilskou měnu.

Pro cesty po Chile lze kromě letecké dopravy použít i dopravu autobusovou, která má velmi hustou síť (několik
společností operujících ze Santiaga do velkých měst, v regionech pak menší místní dopravci). Ceny jízdenek v jedné a téže
kategorii (lůžko, standard apod.) a na stejné trase se mezi jednotlivými společnostmi nijak podstatně neliší. Na velké
vzdálenosti jsou k dispozici lůžkové vozy (salón cama) a prostorná sedadla (semicama). V provozu jsou i mezinárodní
linky.

Velmi kvalitní je vnitrostátní letecká doprava; letenky (podobně jako autobusové jízdenky) možné nakupovat
prostřednictvím internetu.

Železniční osobní doprava existuje pouze mezi Santiagem a jihem země (města Chillán, Concepción, Temuco).

Při uzavírání smluv v půjčovnách aut doporučujeme důkladnou kontrolu smlouvy a jejích podmínek, pojištění a řádné
převzetí vozidla přesně podle protokolu o jeho technickém stavu a případném vnějším poškození. Se zapůjčeným
vozidlem nelze ve většině případů vycestovat mimo území Chile. Při plánované cestě mimo Chile je nutné takovou cestu
avizovat předem při rezervaci a počítat s určitým příplatkem na pojištění. Vzhledem ke stavu silnic a cest v odlehlých
oblastech doporučujeme při pronájmu vozidla připlatit si pojištění.

Na dálnicích a za průjezdy tunely se platí poplatky, které jsou relativně vysoké. S těmito výdaji je nutno počítat předem,
zpoplatněné úseky nemají často alternativu. Mýtné nelze platit kreditními kartami ani cizí měnou, je tedy třeba cestovat s
dostatkem peněz v hotovosti. Cena za litr benzínu (bezolovnatý 95 oktanů) se pohybuje kolem 700 pesos (přibližně 1
USD), v odlehlých regionech (poušť Atacama, Carretera Austral) je cena mírně vyšší.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Ve srovnání s ostatními latinskoamerickými zeměmi je Chile poměrně bezpečnou zemí. Nejčastější problémy, zejména ve
velkých městech jako Santiago, Valparaíso, Viña del Mar a dalších, mívají turisté s organizovanými skupinami kapesních

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Chile

61/68 http://www.businessinfo.cz/chile © Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

http://www.businessinfo.cz/chile


zlodějů. V centrech těchto měst nedoporučujeme ženám nosit šperky. Zvláště upozorňujeme na vysokou kriminalitu v
centru Valparaísa, kde byla zaznamenána i loupežná přepadení a násilné činy, jejichž obětí se stali turisté, a ve městech v
blízkosti bolivijských a peruánských hranic (město Calama).

Turisticky atraktivní jih je z bezpečnostního hlediska téměř bezproblémový, nicméně násilné činy s politickým podtextem
(protesty aktivistů domorodného etnika Mapuche) jsou zaznamenány několikrát do roka v Araukánii (IX. region).

Zvláštní pozornost věnujte osobním věcem během cest autobusem (vysoké riziko hrozí zvláště na autobusových
nádražích) a v restauracích navštěvovaných cizinci (např. ve čtvrti Bellavista v Santiagu).

Krádež cestovních dokladů nebo finanční hotovosti je třeba ohlásit na policii (Carabineros nebo Policia de
Investigaciones) a sepsat příslušný protokol. Sepsání protokolu je samozřejmě nutné, pokud hodláte uplatnit cestovní
pojištění. V případě odcizení cestovního pasu je taktéž nutný policejní protokol a s tímto se následně na velvyslanectví
sepisuje příslušné oznámení pro české úřady.

Doporučujeme vyhýbat se politickým demonstracím (typicky 11. září na výročí vojenského puče nebo na 1. máje) včetně
studentských akcí. Není výjimečné, že politická shromáždění vyústí v násilné střety demonstrantů s policií.

Doporučujeme uložit si cestovní pas a cennosti na bezpečné místo a mít u sebe pouze kopii datové stránky pasu. Doklady
a cennosti lze uložit i na velvyslanectví. Zájem o úschovu nutno avizovat předem, stejně jako opětovné vyzvednutí věcí.

Věci k úschově lze přijímat a vydávat pouze v pracovní době.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

O dlouhodobé vízum Chile za účelem zaměstnání lze žádat jak na chilském velvyslanectví, tak na území Chile. Bližší
informace při žádosti podávané na velvyslanectví viz stránky chilského MZV v angličtině nebo ve španělštině.

Žádost podávanou v Chile vyřizuje chilské ministerstvo vnitra (Ministerio del Interior), resp. jeho odbor pro cizinecké
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záležitosti a migraci (Departamento de Extranjería y Migración), informace viz v angličtině a ve španělštině.

Další informace najdete na stránkách www.extranjeria.gov.cl

Dle informací poskytnutých chilským velvyslanectvím v Praze je třeba při podání žádosti o dlouhodobé vízum předložit
následující doklady:

• vyplněný formulář
• platný cestovní pas
• výpis z trestního rejstříku
• 1 fotografii v digitální podobě
• doklad o akademickém titulu (pokud je to nutné)
• životopis, v němž je potřeba uvést zkušenost v oboru, ve kterém bude pracovat v Chile
• pracovní smlouvu platnou po dobu delší než 1 rok, která musí obsahovat:
• minimální plat, který musí být vyšší než minimální mzda v Chile, tj. 260 000 CLP (cca 380 USD)
• závazek zaměstnavatele, že uhradí letenky zpět z Chile do ČR pro zaměstnance i jeho rodinu
• závazek úhrady zdravotního a sociálního pojištění

Dle informace z téhož zdroje se žádost o vízum podává online; žadatel se má registrovat na stránce sac.minrel.gov.cl a
všechny náležitosti předložit v digitální podobě (upload).

Doklady vydané českými úřady musí mít ověření apostilní doložkou, kterou obdržíte na MZV ČR – Toskánský palác, Praha
1.

Při dlouhodobých pobytech (více než 90 dní, s vízem) platí přihlašovací povinnost, která se dle chilského cizineckého
zákona (Reglamento de Extranjería) týká „všech cizinců starších 18 let, s výjimkou turistů a cizinců pobývajících v Chile z
oficiálních důvodů“. Cizinci jsou povinni nechat se zapsat do speciálního policejního registru, který vede Policía de
Investigaciones de Chile, do 30 dní od data překročení chilské hranice. Poté je nutno se hlásit u Služby pro evidenci a
identifikaci osob (Servicio de Registro Civil e Identificación), která vystaví cizinci chilský identifikační doklad. Nesplnění této
povinnosti má vážné následky: cizincům není povolen odjezd ze země, jsou jim zabaveny pasy a poté jsou vystaveni
několik dní trvající úřední proceduře, v jejímž závěru je jim vyměřena pokuta (v přepočtu řádově stovky až tisíce korun).

Důležité: Pro vstup a pobyt na území Chile musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené chilskými zákony. Ke
sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území Chile je příslušné chilské velvyslanectví v Praze. Výše uvedené
informace jsou určeny pouze k základní orientaci.
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6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická péče je v Chile v soukromých zařízeních velmi nákladná; státní zdravotnický systém má dosti nízkou kvalitu a
velmi dlouhé čekací doby. Občanům ČR lze doporučit pouze soukromé zdravotnické služby. Tyto je třeba hradit v plné
výši (běžné vyšetření okolo 100 USD, hospitalizace až tisíce USD). Náklady je následně nutné předložit k úhradě příslušné
zdravotní pojišťovně v ČR (jak v případě, že si občan nadále platí pojištění jako pracovník s pracovištěm v zahraničí, tak
tehdy, pokud se pojistil pro případ léčebných výloh v zahraničí při turistické či jiné nepracovní cestě). Z praktické
zkušenosti z r. 2015 uvádíme, že jeden „lůžkoden“ v kvalitní soukromé nemocnici stojí téměř 1000,- USD, což platí i
nadále.

ČR nemá s Chile uzavřenu dohodu o bezplatném poskytování zdravotnické péče. Pokud by se chtěl český občan
zdravotně pojistit v místě, může tak učinit u jedné ze 17 soukromých zdravotních pojišťoven (tzv. ISAPRES). Jejich pojistné
se liší dle pojistného programu, v průměru se však pohybuje okolo 2500– 3000 USD ročně. Účastníci této péče mají nárok
na ošetření v nejlepších soukromých klinikách (Clínica Alemana, Clínica Santa María, Clínica Las Condes, Arauco Salud).

Úhrada zdravotnické péče však není v plné výši, pohybuje se v rozmezí 30–70% dle poskytované služby, zbytek připadá na
spoluúčast pacienta. Léky jsou plně hrazeny pacientem.

Důrazně doporučujeme před cestou do Chile uzavřít kvalitní zdravotní pojištění, které explicitně tuto zemi
pokrývá. V ČR lze toto pojištění získat od několika subjektů.
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7. Kontakty
1. Kontakty
2. Podkapitoly:
1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade,

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

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

Embajada de la República Checa

Av. El Golf 254, Las Condes, Santiago de Chile

Telefon +562/22321066, 22311910

Fax +562/22320707

Nouzová linka +569/92492220, +569/97462527, +569/94409809 (první

číslo je konzulární služba, další čísla použijte jen v
případě, že se nelze na první číslo dovolat)

E-mail santiago@embassy.mzv.cz

Ekonomický úsek Commerce_Santiago@mzv.cz

Web: www.mzv.cz/santiago

Vedoucí úřadu RNDr. Josef RYCHTAR

Funkce VZÚ
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Diplomatická působnost diplomatická a konzulární pro Chilskou republiku a

Mnohonárodní stát Bolívie

Časový posun -5 hod v době letního času v ČR (letního v Chile

27.3.-14.5., 14.8.-29.10.) -6 hod v době letního času v ČR
(zimního v Chile 15.5.-13.8.)

-4 hod v době zimního času v ČR (letního v Chile od

30.10.)

Provozní hodiny úřadu pondělí - čtvrtek 08.30 - 17.30

. pátek 08.30 - 14.30

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, středa, pátek 09.00 - 12.00

Poznámka

Nouzová linka: první číslo je konzulární služba, další čísla použijte jen v případě, že se nelze na první číslo dovolat

CzechTrade

V roce 2014 byla v Santiagu de Chile založena nová pobočka CzechTrade, vedoucím zahraniční kanceláře je Ing. Josef
Kunický.

Agencia de la Promoción Comercial | CzechTrade Av. Apoquindo 4700, Piso 11

Las Condes Santiago de Chile

Telefon: +56 2 2434 1852, +56 9 7440 9464

E-mail: josef.kunicky@czechtrade.cz, santiago@czechtrade.cz Web: www.czechtrade.cl
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Česká centra, CzechInvest ani CzechTourism nejsou v Santiagu de Chile zastoupena.

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

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

MZV ČR:

• Odbor dvoustranných ekonomických vztahů (OED): 22418, linka 2592
• Odbor amerických států (AMER): 22418, linka 2113 MPO ČR:

• Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu, Odbor zahraničně ekonomických politik, oddělení Amerik: 224 851
111, linka 2028

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

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
• Ohlašovna lesních požárů (Incendios Forestales) – 130
• První lékařská pomoc (Ambulancia) – 131
• Hasiči (Bomberos) – 132
• Policie (Carabineros) – 133
• Kriminální služba (Investigaciones) – 134
• Pomoc drogově závislým (Fonodrogas) – 135
• Služba námořní záchranné pomoci (SBRM) – 137
• Služba letecké záchranné pomoci (SAR) – 138

7.4 Internetové informační zdroje

7.4. Internetové informační zdroje
• www.sitios.cl – přehled kontaktů na ministerstva, ostatní státní orgány, Centrální banku atd.
• www.cnc.cl – Národní komora pro obchod, služby a turistiku
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• www.ccs.cl – Santiagská obchodní komora
• www.sofofa.cl – Společnost pro podporu průmyslové výroby
• www.sonami.cl – Národní hornická společnost
• www.asexma.cl – Svaz exportérů
• www.corfo.cl – Agentura na podporu hospodářského rozvoje
• www.investchile.gob.cl – InvestChile
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