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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Mexiko je 15. největší ekonomikou světa a podle odhadů Světové banky by se do roku 2050 mohlo stát pátou největší
ekonomikou světa. Mexický trh s více než 120 milióny obyvatel, z nichž zhruba polovina patří ke střední třídě, nabízí
zajímavé uplatnění pro české výrobky a služby. Obchod s Mexikem navíc usnadňuje fakt, že má navíc s EU uzavřenu
rozsáhlou Dohodu o volném obchodu a s ČR dohodu o vzájemné ochraně investic. Mexiko je také zajímavé možností
přístupu na trh USA díky Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA, resp. nově USMCA).

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

Oficiální název státu: Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos)
Prezident: Andrés Manuel Lopéz Obrador (ve funkci od 1. 12. 2018)

Složení vlády:
Užší kabinet:
- Ministryně vnitra: Olga Sánchez Cordero
- Ministr zahraničních věcí: Marcelo Ebrard
- Ministr financí: Carlos Manuel Urzúa Macías
- Ministr národní obrany: generál Luis Crescencio Sandoval González
- Ministr vojenského námořnictva: admirál Jóse Rafael Ojeda Durán
- Ministr veřejné bezpečnosti: Alfonso Durazo
- Generální prokurátor: Alejandro Gertz Manero
- Ministryně hospodářství: Graciela Márquez Colín
- Ministryně sociálního rozvoje: Maria Luisa Albores González
- Ministr spojů a dopravy: Javier Jiménez Espriú
- Ministryně práce a sociálních věcí: Luisa María Alcalde Luján
- Ministryně životního prostředí a přírodních zdrojů: Josefa González Blanco Ortíz Mena
- Ministryně energetiky: Rocío Nahle Garcia
- Ministr zemědělství a rozvoje venkova: Víctor Villalobos Arámbula
- Ministr školství: Esteban Moctezuma Barragán
- Ministr zdravotnictví: Jorge Carlos Alcocer Varela
- Ministr cestovního ruchu: Miguel Torruco Marqués
- Ministryně pro fungování veřejné moci: Irma Eréndira Sandoval
- Ministr pro zemědělský, územní a obecní rozvoj: Román Meyer Falcón
- Ministryně kultury: Alejandra Frausto Guerrero

Spojené státy mexické jsou federativní prezidentská republika s ústavou z roku 1917. Volební právo mají všichni občané
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starší 18 let. Hlavou státu je prezident, který je volený přímou volbou na šestileté funkční období, bez možnosti
znovuzvolení. Prezident je zároveň předsedou vlády a vrchním velitelem ozbrojených sil.

Legislativní moc je vykonávána dvoukomorovým parlamentem složeným z Poslanecké sněmovny a Senátu. Dolní komora
parlamentu (Cámara de Diputados) má 500 poslanců – 300 poslanců je volných přímou volbou, 200 křesel v poslanecké
sněmovně je rozděleno poměrným klíčem podle volebního zisku politických stran. Poslanci jsou voleni na tříleté funkční
období, bez možnosti okamžitého znovuzvolení. Horní komoru parlamentu (Cámara de Senadores) tvoří 128 senátorů,
kdy 96 senátorů je voleno přímou volbou a 32 křesel je rozděleno poměrným klíčem dle volebního zisku jednotlivých
politických stran. Senátoři jsou voleni na šestileté volební období a mají možnost znovuzvolení.

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

Počet obyvatel: 124 286 623 (r. 2017)
Podle posledního oficiálního sčítání v r. 2015 mělo Mexiko 119 938 473 obyvatel. Dnes dle Centra mezinárodních studií
Gilberta Bosques, které realizuje studie pro Senát a jeho komise, má Mexiko 124 286 623 obyvatel, z toho 48,6 % (59,9
milionů) mužů a 51,4 % (64,3 milionů) žen. Průměrný roční přírůstek činí 1,8 %. V roce 2017 se narodilo 2 188 069 dětí,
míra úmrtnosti je 5,9 osob/tisíc obyvatel. Očekávaná délka života je 75,34 let (72,8 muži a 77,9 ženy).

Demografické složení:
Nejpočetnější skupinou jsou indiánsko-hispánští míšenci, následuje obyvatelstvo evropského původu a etničtí indiáni.

Úřední jazyk:
Úředním jazykem Mexika je španělština, která se liší od španělské španělštiny v řadě výrazů. Řada slov je v mexické
španělštině převzata z domorodých jazyků. Společně se španělštinou se na území Mexika vyskytuje až 364 indiánských
jazyků. Téměř 6 milionů Mexičanů mluví indiánským jazykem. Mezi nejvýznamnější indiánské jazyky na území Mexika patří
aztécký nahúatl, mayština, huichol, totonaca, mixteco, zapoteco, otomí a tzotzil.

Vyznání:
katolické: 80,8 %
protestantské: 9,2 %
židovské: méně než 1 %

Administrativní členění

Federální stát Hlavní město Rozloha (km
2
) Počet obyvatel

(2015)

Hustota
obyvatel/km

2
Počet provincií

Aguascalientes Aguascalientes 5,618 1 312 544 210.93 11

Baja California Mexicali 71,446 3 315 766 44.16 5

Baja California Sur La Paz 73,922 712 029 8.62 5
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Campeche San Francisco de
Campeche

57,924 899 931 14.20 11

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 73,289 5 217 908 65.45 124

Chihuahua Chihuahua 247,455 3 556 574 13.77 67

Ciudad de México - 1,485 8 918 653 5960.27 16

Coahuila Saltillo 151,563 2 954 915 20.16 38

Colima Colima 5,625 711 235 115.65 10

Durango Victoria de
Durango

123,451 1 754 754 13.23 39

Guanajuato Guanajuato 30,608 5 853 677 179.25 46

Guerrero Chilpancingo 63,621 3 533 251 53.26 81

Hidalgo Pachuca de Soto 20,813 2 858 359 128.05 84

Jalisco Guadalajara 78,599 7 844 830 93.52 125

México Toluca de Lerdo 22,357 16 187 608 678.80 125

Michoacán Morelia 58,643 4 584 471 74.20 113

Morelos Cuernavaca 4,893 1 903 811 363.22 33

Nayarit Tepic 27,815 1 181 050 39.01 20

Nuevo León Monterrey 64,220 5 119 504 72.46 51

Oaxaca Oaxaca de Juárez 93,793 3 967 889 40.54 570

Puebla Puebla de
Zaragoza

34,290 6 168 883 168.56 217

Querétaro Santiago de
Querétaro

11,684 2 038 372 156.45 18

Quintana Roo Chetumal 42,361 1 501 562 31.29 11
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San Luis Potosí San Luis Potosí 60,983 2 717 820 42.40 58

Sinaloa Culiacán Rosales 57,377 2 966 321 48.24 18

Sonora Hermosillo 179,503 2 850 330 14.83 72

Tabasco Villahermosa 24,738 2 395 272 90.49 17

Tamaulipas Ciudad Victoria 80,175 3 441 698 40.77 43

Tlaxcala Tlaxcala de
Xicohténcatl

4,016 1 272 847 291.32 60

Veracruz Xalapa – Enríquez 71,820 8 112 505 106.42 212

Yucatán Mérida 39,612 2 097 175 49.37 106

Zacatecas Zacatecas 75,539 1 579 209 19.73 58

Zdroj: INEGI

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.

Ukazatel Jednotka 2014 2015 2016 2017 2018

HDP objem a) mil. MXN 16740319 17287807 17791457 18153796 18531342

HDP % 2,1 2,5 2,7 2,3 2,0

HDP/ob. USD 10325 9445 8593 8908 9715

Míra inflace % 4,08 2,13 3,36 6,77 4,83

Míra
nezaměstnanosti

% 3,76 3,96 3,60 3,40 3,30

a) V běžných cenách

Zdroje: INEGI, Banco de México, Světová banka

V roce 2018 bylo důležitým zklidňujícím faktorem pro mexické hospodářství úspěšné ukončení jednání o modernizaci
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NAFTA, která nyní reguluje obchod o objemu více než 1.200 mld. USD ročně. K podpisu nové obchodní dohody mezi
Mexikem, Kanadou a Spojenými státy americkými (USMCA/španělsky T-MEC), která nahradí NAFTA, došlo po více jak 13
měsících intenzivního vyjednávání 30. 11. 2018. Pravidla předchozí dohody NAFTA zůstávají platná až do účinnosti
USMCA, která je podmíněná ratifikací v jednotlivých státech, a očekává se proto v roce 2020. Pro mexickou ekonomiku,
jejíž vývoz do USA představuje 80 % celkového vývozu, bylo již samotné uzavření dohody dobrou zprávou. Navíc si
Mexiko od nové dohody slibuje pozitivní dopady v zemědělském, automobilovém a leteckém průmyslu.

V odpovědi na zavedení cel na dovoz oceli a hliníku do USA uvalilo Mexiko cla na import plochých ocelových výrobků,
svítidel, vepřového masa, uzenin, jablek, hroznového vína, brusinek a sýrů. Ve světle nejasné budoucnosti vzájemné
výměny se severoamerickými partnery se Mexiko snaží nadále diverzifikovat svůj zahraniční obchod, hledá nové partnery
a posiluje vztahy s těmi existujícími, a to hlavně v Latinské Americe a pacifickém regionu.

Hlavními tahouny růstu mexického hospodářství v roce 2018 byly soukromá spotřeba, služby a oživení průmyslové výroby
(hlavně stavebnictví a zpracovatelský průmysl). Hospodářství zaznamenalo meziroční přírůstek 2,0 %, a naplnilo tak
očekávání státního rozpočtu, který počítal s růstem HDP v rozmezí 2,0 – 3,0 %. Podle Mexické centrální banky vzrostla v r.
2018 ekonomika o 2,0 % a to navzdory politické a ekonomické nejistotě způsobené červencovými prezidentskými
volbami a jednáním o budoucnosti obchodních vztahů s USA (modernizace NAFTA).

Průměrná roční míra inflace klesla z 6,77 % (2017) na 4,83 %, i tak ale překročila 3% inflační cíl Mexické centrální banky.
Snížení míry inflace bylo způsobeno zejména monetárními opatřeními Mexické centrální banky, která ve snaze udržet
inflační cíl, zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu hned čtyřikrát (v únoru, červnu, listopadu a prosinci),
celkově z počátečních 7,5 % v lednu 2018 na 8,25 % v prosinci 2018. Míra nezaměstnanosti zůstala po celé období velmi
nízká, celoročně se pohybovala kolem 3,3 %.

Zatímco soukromé investice vykázaly mírný meziroční růst o 2,2 %, veřejné investice meziročně klesly o 3,9 %. Ceny
pohonných hmot stále rostly, ale již ne tak prudce jako v roce 2017. Došlo také k růstu cen některých potravin (ovoce,
zeleniny, kuřecího masa a vajec).

Vývoj kurzu mexického pesa k dolaru odrážel politickou i ekonomickou nejistotu volebního roku 2018, nicméně celkově
byl poměrně stabilní. Zkraje roku v důsledku přijatých monetárních opatření Centrální banky posiloval, následně ale
z důvodu zvýšení úrokových sazeb v USA, nejistoty vyplývající z jednání o modernizaci NAFTA a prezidentských voleb
začal oslabovat. Na začátku ledna představoval 19,6600 MXN/USD, k 30. červnu 19,9175 MXN/USD, k 29. prosinci 19,6478
MXN/USD – těsně před nástupem (k 30. 11.) nové vlády se ale peso propadlo na 20,40 MXN/USD.

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

Federální rozpočet pro rok 2019, který předložila v prosinci 2018 vláda nového mexického prezidenta, příjemně překvapil
domácí i zahraniční trhy. Rozpočet počítá s poměrně realistickým navýšením příjmů státního rozpočtu o 6,3 % oproti roku
2018, růstem HDP 2 %, meziroční inflací 3,4 %, směnným kurzem 20 MXN/USD a 55 USD za barel ropy. Celkové výdaje
státního rozpočtu by měly být 5.814,291 mld. MXN, příjmy 5.814,291 mld. MXN.

Návrh státního rozpočtu Mexika (mld. MXN)

2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy 4264,551 4763,874 4888,893 5279,667 5814,291
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Výdaje 4891,975 4763,874 4888,893 5279,667 5814,291

Saldo -627,424 0 0 0 0

Zdroj: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México

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

V roce 2018 vykázal běžný účet platební bilance deficit 22,186 mld. USD. V případě kapitálového účtu to vedlo ke
schodku ve výši 65 mld. USD.

2014 2015 2016 2017 2018
Běžný účet
platební bilance (v
mld. USD)

-24,846 -32,381 -27,858 -27,858 -22,186

Kapitálový
účet platební
bilance (v mil.
USD)

57,947 33,826 35,873 150,0 -65,0

Finanční účet
platební bilance (v
mld. USD)

-55,962 -33,826 -31,601 -26,261 -35,909

Devizové rezervy
(v mld. USD)

195,682 177,597 178,025 175,450 172,802

Hrubá
zahraniční zadluženost
(v mld. USD)

145,617 82,320 86,666 90,625 95,3

Zdroj: Banco de México

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém Mexika je zastřešen nezávislou Mexickou centrální bankou. Bankovní sektor je převážně v soukromých
rukou, krom klasických komerčních bank ale existuje i sedm rozvojových bank (např. proexportní BANCOMEXT). Největší
komerční bankou je Banamex – vlastněná americkou Citigroup. Španělský bankovní dům BBVA vlastní banku Bancomer
známou jako BBVA Bancomer. Dalšími jsou španělská Santander, britská Banorte a HSBC a kanadská Scotiabank. Všechny
komerční banky poskytují standardní bankovní služby.

Podrobné informace o mexickém bankovním sektoru poskytují webové stránky Mexické centrální banky (Banco de
México) a Mexické bankovní asociace (Asociación de Bancos de México), kde lze nalézt všechny potřebné údaje o
finančních skupinách, které působí na mexickém bankovním a finančním trhu (banky, pojišťovny, směnárny, burzovní
domy, faktoringové a investiční společnosti atd.), včetně zákonných norem, statistických údajů a výročních zpráv
jednotlivých finančních institucí.
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1.7 Daňový systém

Mexický daňový systém je poměrně komplikovaný. Dle úrovně státní moci, která je vybírá, rozlišuje tři typy daní: federální,
státní a lokální. Na federální úrovni je finanční správa zastřešena Ministerstvem financí a jemu podřízeným Úřadem pro
finanční správu (Sistema de Administración Tributaria, SAT).

Nejdůležitější federální daně jsou 1) daň z příjmů fyzických a právnických osob, 2) daň z přidané hodnoty a 3) spotřební
daň na zvláštní služby a výrobky. Daň z příjmů se na celkovém objemu vybraných daní podílí zhruba 40 %, stejně jako daň
z přidané hodnoty.

Daň z příjmů (Impuesto sobre la Renta, ISR) je vybírána z příjmů od daňových rezidentů - mexických státních občanů a
právnických osob - ze všech jejich světových příjmů, ale i od cizinců a zahraničních subjektů z jejich příjmů v Mexiku.
Konkrétní nastavení řeší smlouvy o zamezení dvojího zdanění, takovou smlouvu má Mexiko uzavřeno i s Českou
republikou. V případě fyzických osob je daň nastavena progresivně s procentuální sazbou od 1,92 do 35 %, příjem
právnických osob je zdaněn 30% lineární sazbou. Příjmy a majetek nabyté dědictvím jsou od daně osvobozeny zcela,
příjmy a majetek nabyté darováním za určitých okolností (příbuznost, hodnota atd.).

Dani z přidané hodnoty (Impuesto al Valor Agregado, IVA) podléhá většina zboží a služeb. Základní sazba je 16 %. Od
daně jsou osvobozeny potraviny, léky a knihy. V některých příhraničních oblastech s USA byla daň z přidané hodnoty
snížena na 8 %.

Sazba spotřební daně se liší podle komodit, na které je uvalena. Z nejběžnějších: alkohol 21 %, pivo 10 %, tabákové
výrobky 120 %, pohonné hmoty zhruba 4 MXN za litr.

Dále jsou vybírány majetkové daně jako např. 2% daň z převodu nemovitostí nebo daň z nemovitosti, která se odvíjí od
umístění a ceny nemovitosti.

Sociální pojištění, které zahrnuje mj. důchodové a nemocenské pojištění, má sazbu 9,23 %, z níž většinu platí za
zaměstnance zaměstnavatel. Od 1. 1. 2019 byla zvýšena minimální mzda z 88,36 MXN/den na 102,68 MXN/den. V oblasti
severní hranice, tzv. „Zona Libre de la Frontera Norte“ (43 municipalit při hranici s USA), byla minimální mzda stanovena
na 176,72 MXN/den.

Mexiko vykazuje nejhorší poměr vybraných daní k HDP ze všech států OECD (pouze 16 %). Na vině je jistě i rozsáhlá šedá
ekonomika, která podle odhadů tvoří až 25 % mexické ekonomiky.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

Obchodní bilance (mld. USD)

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz 397,536 380,772 373,947 409,401 450,572

Dovoz 399,977 395,232 387,064 420,369 464,277

Bilance -2,441 -14,460 -13,118 -10,968 -13,704

Obrat 797,513 776,004 761,011 829,770 914,849

Zdroj: Banco de México

Oproti předchozímu období vzrostl v roce 2018 export o 10,1 %, import o 10,4 % a obrat o 10,2 %.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Mexika podle podílu na vývozu (r. 2018) - USA (76,5 %), Kanada (3,1 %), Čína (1,6 %), SRN (1,6
%), Brazílie (1,0 %), Kolumbie (0,8 %), Japonsko (0,7 %), Nizozemsko (0,5 %), Korea (0,5 %), Španělsko (0,4 %) a ČR (0,1 %).

Hlavní obchodní partneři Mexika podle podílu na dovozu (r. 2018) - USA (46,6 %), Čína (18 %), Japonsko (3,9 %), SRN (3,8
%), Jižní Korea (3,6 %), Kanada (2,3 %), Malajsie (2 %), Tchaj-wan (1,8 %), Itálie (1,4 %), Brazílie (1,4 %), Thajsko (1,4 %),
Španělsko (1,2 %) a ČR (0,3 %).

EU se v roce 2018 podílela na celkovém vývozu 9 % a na dovozu 13 %. V roce 2017 to bylo 5,67 % u exportu a 11,63 % u
importu.

Postavení zemí EU v mexické teritoriální relaci (r. 2018, mil. USD, %)

Země Obrat Podíl na obratu

SRN 24 830,7 33,43
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Itálie 8 391,4 11,30

Španělsko 7 239,0 9,75

Francie 6 159,7 8,29

Nizozemsko 4 834,2 6,51

Velká Británie 4 632,6 6,24

Belgie 3 210,4 4,32

Rakousko 2 137,2 2,88

Irsko 2 103,9 2,83

ČR 1 775,1 2,39

Maďarsko 1 701,8 2,29

Polsko 1 364,3 1,84

Švédsko 1 168,2 1,57

Dánsko 904,5 1,22

Portugalsko 780,8 1,05

Finsko 769,2 1,04

Rumunsko 632,1 0,85

Slovensko 490,2 0,66

Řecko 234,8 0,32

Slovinsko 196,0 0,26

Lucembursko 188,3 0,25

Estonsko 174,2 0,23
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Bulharsko 131,2 0,18

Chorvatsko 60,4 0,08

Malta 58,3 0,08

Litva 45,4 0,06

Lotyšsko 45,4 0,06

Kypr 20,6 0,03

Celkem 74 279,9 100,00

Zdroj: UN Comptrade Database

2.3 Komoditní struktura

Deset nejdůležitějších položek mexického vývozu a dovozu v roce 2018:

Vývoz
HS 8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla především pro přepravu osob
HS 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
HS 8471 Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky
HS 2709 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
HS 8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu
HS 8517 Telefonní přístroje, vč. telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě
HS 8528 Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje
HS 8544 Izolované (též s lakovaným povrchem, anodickým okysličením) dráty, kabely
HS 8701 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)
HS 9018 Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje

Dovoz
HS 2710 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové
HS 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
HS 8542 Elektronické integrované obvody
HS 9999 Zboží jinde neuvedené
HS 8517 Telefonní přístroje, vč. telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě
HS 8471 Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky
HS 8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla především pro přepravu osob
HS 2711 Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky
HS 8473 Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výrobky) vhodné pro použití výhradně nebo
hlavně se stroji a přístroji č. 8469 až 8472
HS 8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů
Zdroj: Trade Map
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2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Mexiku existuje sedm zvláštních ekonomických zón (Zonas Económicas Especiales, ZEE), jejichž fungování je upraveno
na federální úrovni (Ley Federal de Zonas Económicas Especiales). Protože jedním z důvodů jejich vzniku je
socioekonomický rozvoj regionů, jsou situovány v jižních, chudších státech Mexika.

Zvláštní ekonomické zóny:
Lázaro Cardenas – La Unión (Michoacán a Guerrero)
Puerto Chiapas (Chiapas)
Coatzacoalcos (Veracruz)
Progreso (Yucatán)
Salina Cruz (Oaxaca)
Paraíso (Tabasco)
Ciudad del Carmen a Seybaplaya (Campeche)

Zdroj: Banco de México

Pro společnosti, které mají zájem v rámci zóny operovat, jsou připraveny fiskální pobídky jako např. kompletní prominutí
daní v prvních 10 letech, možnost odepsat si z daní náklady na zaškolení zaměstnanců, osvobození od daně
z nemovitosti, osvobození od daně z přidané hodnoty pro zboží vyrobené v zóně a do zóny importované, speciální celní
režim atd.

Podrobnější informace o fungování speciálních ekonomických zón lze najít na stránkách mexické vlády.

Zcela specifickým jevem jsou tzv. maquiladoras, montážní pobočky zahraničních firem, cca z 80 % americké. Produkce
montoven postavených zejména při hranici s USA využívají s úspěchem především výhod relativně levné pracovní síly.
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Dále v Mexiku existují průmyslové zóny a technologické parky, které podporují především místní vlády. Rozsah
investičních pobídek se kvalitativně i kvantitativně liší. Tyto zóny se nemohou opřít o jednoznačnou legislativní podporu
na úrovni federace, což může být zdrojem sporů investorů s místní nebo federální vládou.

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

Mexiko je pro zahraniční investory atraktivním teritoriem hned z několika důvodů. Jedním z nich je existence zóny
volného obchodu s USA a Kanadou nastavená Severoamerickou dohodou o volném obchodu (NAFTA), resp. její
nástupkyni USMCA, která má nabýt účinnosti v roce 2020. Díky tomuto provázání se silným severoamerickým trhem se
Mexiko v 90. letech stalo jedním z největších příjemců přímých zahraničních investic na světě a pro řadu investorů se stala
bránou do USA. Nad rámec toho nabízí Mexiko i kvalifikovanou a poměrně levnou pracovní sílu a stabilní ekonomiku.
Dnes téměř 31 % zahraničních investic pochází ze zemí Evropské Unie (zejm. Španělsko, Německo a Itálie), což je i
důsledek nadstandardních ekonomických vztahů zakotvených v Dohodě o volném obchodu mezi EU a Mexikem.

V roce 2018 mexická ekonomika přilákala přímé zahraniční investice v hodnotě 31,604 mld. USD, což je o 6,4 % více než
v r. 2017. Nové přímé zahraniční investice tvořily 37 %. Pokud bychom se podívali na sektorovou strukturu, 49,1 %
směřovalo do zpracovatelského průmyslu, 16 % do finančních služeb, 13,5 % do výroby elektřiny a zpracování plynu a
vody a 8,9 % do obchodu; podle země původu pocházelo 38,8 % z USA, 14 % z Kanady, 13,1 % ze Španělska, 8,2 % ze
SRN, 6,7 % z Japonska a 23,1 % z ostatních zemí. V rámci Mexika směřovaly přímé zahraniční investice zejména do
hlavního města (18,6 %) a států Nuevo León (13,3 %) a Coahuila (10,1 %). V Mexiku působí přes 3 402 velkých a malých
firem se zahraničním kapitálem.

Přímé zahraniční investice 2014 – 2018 (mld. USD)

2014 2015 2016 2017 2018

Přímé zahraniční
investice

22,57 28,38 26,74 29,695 31,604

Zdroj: Secretaría de Economía

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

Hlavní normou stanovující pravidla v této oblasti je zákon o zahraničních investicích (Ley de Inversión Extranjera, LIE) a
jeho prováděcí předpis (Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera a Registro Nacional de Inversiones Extranjeras,
RNIE).

Zákon o zahraničních investicích určuje, že zahraniční subjekty mohou podnikat nebo být jinak účastny výdělečných
aktivit v Mexiku, pokud zákon nestanoví jinak. Těmito zákonem stanovenými výjimkami jsou zejména o strategické
oblasti, které jsou vyhrazeny státu (jaderná energetika, poštovní služby, tisk oběživa atd.), případně mexickým
společnostem (vnitrostátní doprava, bankovnictví atd.), nebo ve kterých je podíl zahraničního kapitálu omezen buď 10 %
(výrobní družstva), 25 % (domácí letecká doprava), nebo 45% (zbrojní průmysl, domácí rozhlasové a televizní sektor atd.) -
investice nad tuto hranici vyžadují souhlas Národní komise pro zahraniční investice. Specifickou oblastí je těžba ropy a
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výroba elektrické energie, která je ústavou svěřena státu, po energetické reformě (2013) ale stát může umožnit vstup
soukromých subjektů na základě koncese.

Hlavním správním orgánem zabývajícím se zahraničními investicemi v Mexiku je Vrchní ředitelství pro zahraniční investice
(Dirección General de Inversión Extranjera, DGIE), které podléhá Ministerstvu hospodářství. Vrchní ředitelství vede
Národní rejstřík zahraničních investic (Registro Nacional de Inversiones Extranjeras), který připravuje smlouvy o vzájemné
podpoře a ochraně investic, a funguje jako sekretariát mezirezortní Národní komise pro zahraniční investice (Comisión
Nacional de Inversiones Extranjeras), která schvaluje zákonem specifikované zahraniční investice.

Vrchní ředitelství sdružuje investiční nabídky mimořádného rozsahu nebo ve vládou preferovaných odvětvích (např.
automobilový průmysl a aeronautika). Zpracování nabídek pak provádí Ministerstvo zahraničních věci společně
s ambasádami a oddělení podpory zahraničních investic (Unidad de Promoción de Inversiones Extranjeras). Toto oddělení
se zabývá jednotlivými investičními projekty klíčového charakteru, je jakýmsi ombudsmanem investic v Mexiku. Dané
instituce často spolupracují s Národní bankou pro zahraniční obchod (Bancomext - Banco Nacional de Comercio Exterior),
která některé projekty financuje.

Do roku 2018 byla jednou z hlavních institucí pro podporu zahraničních investic agentura ProMéxico (obdoba CzechTrade
a CzechInvest). Tato státní agentura fungovala mezi lety 2007 a 2018 a byla jedním z hlavních zprostředkovatelů
zahraničních investic a hlavním partnerem zahraničních investorů. V rámci úsporných opatření nové vlády byla tato
instituce na konci roku 2018 zrušena a její funkce byly převedeny na Ministerstvo zahraničních věcí a síť ambasád. Nové
nastavení kompetencí ale teprve vzniká. Webové stránky ProMéxico jsou doposud částečně funkční a disponují řadou
užitečných informací ohledně mexického zahraničního obchodu a investic.

Důležitou roli ve vytváření podmínek pro vstup zahraničních investic hrají i jednotlivé mexické státy, které definují své
investiční potřeby a stanoví autonomně fiskální i nefiskální pobídky.

Příklady fiskálních pobídek jsou snížení nebo osvobození od daně z příjmu, daně z nemovitosti, spolufinancování
pozemků a infrastruktury, případně daňové úlevy spojené s jejich získáním, snížení poplatků spojených se zápisem do
obchodního rejstříku apod. Příklady nefiskálních pobídek jsou podpora při hledání nejlepší lokality pro otevření výrobního
podniku, podpora při obstarávání licencí a povolení, podpora při dodávkách pitné vody a dalších služeb, vzdělávací
programy pro zaměstnance apod.

Mexiko má uzavřeno 32 bilaterálních dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic se 33 státy, z nichž 30 z nich je
v současné době účinných. Jedná se o státy: Argentina, Austrálie, Bahrajn, Bělorusko, Česká republika, Čína, Dánsko,
Finsko, Francie, Haiti (v procesu), Indie, Itálie, Island, Jižní Korea, Kuba, Kuvajt, Nizozemsko, Panama, Portugalsko,
Rakousko, Řecko, Singapur, Slovensko, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Trinidad a Tobago, Turecko, Uruguay, Velká
Británie a Belgicko-lucemburská ekonomická unie. S řadou dalších států je podpora a vzájemná ochrana investic ošetřena
v rámci dohod o volném obchodu (např. s EU v rámci Globální dohody nebo s USA a Kanadou v rámci NAFTA, resp.
budoucí USMCA).
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3. Vztahy země s EU
Politické i ekonomické vztahy mezi Evropskou unií (EU) a Mexikem se řídí Globální dohodou z roku 1997, která vstoupila
v platnost v roce 2000. EU a Mexiko od tohoto okamžiku vedou úzký politický dialog na témata společného zájmu jako je
sociální koheze, lidská práva, udržitelný ekonomický rozvoj, životní prostředí, vzdělání a kultura, věda a technologie. Od
roku 2008 je Mexiko strategickým partnerem EU.

Součástí Globální dohody je Dohoda o volném obchodu (FTA), která upravuje pohyb zboží a služeb. Díky Dohodě o
volném obchodu vzrostl vzájemný obchod zbožím mezi oběma partnery o 148 % a dnes téměř 42 % zahraničních investic
mířících do Mexika přichází ze zemí Evropské Unie.

Obě strany se rozhodly hledat další oblasti, v nichž by dále usnadnily vzájemné hospodářské vztahy a za tímto účelem
začaly v květnu 2016 vyjednávat modernizaci stávající Dohody o volném obchodu tak, aby byl reflektován vývoj
ekonomického prostředí. K prosinci 2018 byly uzavřeny všechny kapitoly a odeslány k právní korekci a překladu. Poslední
částí, kterou bylo třeba dojednat, byly podmínky veřejných zakázek na úrovni jednotlivých států Mexika. Nová Dohoda by
měla vstoupit v platnost v roce 2020.

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en México
Paseo de la Reforma 1675
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 Ciudad de México, México
Tel.: +52 55 5540 3345
E-mail: DELEGATION-MEXICO@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico

3.2 Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Mexiko třetím největším obchodním partnerem a Mexiko druhým největším obchodním partnerem EU
v Latinské Americe (po Brazílii) a dvanáctým celkově. V roce 2018 dosáhly vývozy z EU do Mexika 45,974 mld. USD a
dovozy z Mexika do EU 33,094 mld. USD, což oproti roku 2018 představuje růst o 9,0 % u vývozů a 13 % u dovozů. Na
vývoz do Mexika je různými způsoby navázáno 400 000 pracovních míst v EU. Ze zboží jsou předmětem vzájemného
obchodu zejména ropa a nerostné suroviny, telekomunikační a dopravní technika a další stroje. Ze služeb se jedná
zejména o cestovní a přepravní služby dovážené do EU, a v opačném směru o přepravní, telekomunikační a IT služby.

Postavení zemí EU v mexické teritoriální relaci (r. 2018, mil. USD, %)

Země Obrat Podíl na obratu

SRN 24 830,7 33,43
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Itálie 8 391,4 11,30

Španělsko 7 239,0 9,75

Francie 6 159,7 8,29

Nizozemsko 4 834,2 6,51

Velká Británie 4 632,6 6,24

Belgie 3 210,4 4,32

Rakousko 2 137,2 2,88

Irsko 2 103,9 2,83

ČR 1 775,1 2,39

Maďarsko 1 701,8 2,29

Polsko 1 364,3 1,84

Švédsko 1 168,2 1,57

Dánsko 904,5 1,22

Portugalsko 780,8 1,05

Finsko 769,2 1,04

Rumunsko 632,1 0,85

Slovensko 490,2 0,66

Řecko 234,8 0,32

Slovinsko 196,0 0,26

Lucembursko 188,3 0,25

Estonsko 174,2 0,23
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Bulharsko 131,2 0,18

Chorvatsko 60,4 0,08

Malta 58,3 0,08

Litva 45,4 0,06

Lotyšsko 45,4 0,06

Kypr 20,6 0,03

Celkem 74 279,9 100,00

Zdroj: UN Comptrade Database

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Aktuální programy EU bilaterální a multilaterální spolupráce:

1. Bilaterální spolupráce EU - Mexiko

Vzhledem k statusu Mexika jako rozvinuté země již nebylo zahrnuto do bilaterálních projektů Evropské unie v období
2014-2020. V současné době dobíhají projekty schválené v předchozím období, např. 2. fáze Laboratoře sociální koheze.
Kromě toho jsou pro Mexiko stále dostupné jiné programy jako DCI (Development Cooperation Instrument), PI (the
Partnership Instrument), EIDHR (the European Instrument for Democracy and Human Rights), všechny regionální
programy a externí komponenty interních nástrojů jako Horizont 2020

2. Spolupráce EU – Latinská Amerika

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

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

Podrobnější informace o programech pro Latinskou Ameriku jsou k nalezení na stránkách Evropské komise.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz 640 268 661 667 693 924 829 238 821 343

Dovoz 520 129 536 052 527 031 710 252 795 827

Bilance 120 139 125 615 166 893 118 986 25 516

Obrat 1 160 397 1 197 719 1 220 955 1 539 491 1 617 171

Zdroj: ČSÚ (tis. USD)

Podle českých statistik dosáhly za r. 2018 vývozy z ČR do Mexika 821,343 mil. USD, dovozy 795,827 mil. USD, bilance
25,516 mil. USD a obratu 1.617,171 mil. USD. Oproti stejnému období minulého roku export mírně klesl (o 0,96 %), import
naopak stoupl (o 12 %), obrat pak o 5 %. V rámci zemí Latinské Ameriky se Mexiko ve sledovaném období podílelo na
vývozu 52,76 % a na dovozu 51,2 %. Pro srovnání, druhý nejdůležitější partner, Brazílie, dosáhl následujících hodnot:
export 343,885 mil. USD (podíl na vývozu do Latinské Ameriky 21 %), import 369,252 mil. USD (podíl 23,1 %).

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu (r. 2018):
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 - 3000 cm3
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1000 - 1500 cm3
• odsávače ostatní
• rychloměry, tachometry, stroboskopy
• brzdy, servobrzdy, části a jejich součásti
• soupravy zapalovacích kabelů pro auta, letadla, lodě
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem do 1000 cm3
• výrobky z plastů
• ostatní mechanické stroje a přístroje s individuální funkcí
• rozvaděče pro zařízení, rozvody el. do 1000 V

Komoditní struktura dovozu (r. 2018):
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• zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu a dat
• pevné elektrické keramické kondenzátory
• pevné tantalové elektrické kondenzátory
• motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 – 2500 cm3
• kompresory používané v zařízení chladicích
• sluchátka, kombinované řečnické soupravy
• brýlové čočky z ostatních materiálů
• tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, hračky a modely
• zpracovatelské jednotky jiné než zařízení pro automatické zpracování dat
• televizní a digitální kamery, videokamery
Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ má informace pouze o 2 českých společnostech, které se na mexickém trhu v této oblasti dosud angažovaly - jedna je
dodavatelem specializovaných služeb pro výrobu televizních programů, druhá působí jako dodavatel služeb pro
rezervační a dispečerské systémy. České subjekty se zajímaly o možnost poskytovat finanční služby malým podnikům. Z
mexické strany nelze tyto údaje získat, tato oblast zde není statisticky sledována.

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

Oficiální údaje o konkrétních českých investicích v Mexiku nejsou k dispozici. Následuje přehled nejvýznamnějších případů
českých investic v Mexiku, které jsou známy Velvyslanectví ČR, nejedná se však o konečný výčet.
mmcité9 (mmcité + a.s.) – městský mobiliář
http://www.mmcite.com/
CGS Automotive de México S. de R.L. de C.V. (Rubena a.s.) – gumárenský/automobilový průmysl
http://www.rubena.cz/
Comersa Corp. S.A. de C.V. (Strojosvit a.s. ,Traco spol. s r.o., Česká zbrojovka a.s., Explosia, a.s., Argun s.r.o., Pamco INT.
a.s., Fenix Protector s.r.o, Sellier and Bellot, a.s., Ego Zlín, spol. s .r.o.) – zástupce českých firem
http://www.strojosvit.eu, http://www.traco-sro.cz/, https://www.czub.cz/cz/Default.aspx, http://www.explosia.cz/,
http://www.argun.cz/, http://www.pamco.cz/cs/, http://www.fenix-protector.com/cz, http://www.sellier-bellot.cz/cesky/,
http://www.egozlin.cz/
Importadora G5C, S.A. de C.V. (Rodinný pivovar Bernard a.s.) – dovoz piva
http://www.bernard.cz/
ZKL Rodamientos de México S.A. / Jacob and Jacob S.A. de C.V. (ZKL Bearings CZ a.s.) – kuličková ložiska
http://www.zkl.cz/
Construlocker (Kovobel, výrobní družstvo) – skládací kontejnery
http://www.kovobel.cz/
Milton Internacional S.A. de C.V. (Svit Machinery s.r.o.) – stroje pro obuvnický průmysl

http://www.svitmachinery.com/
Mitas S. de R.L. de C.V. (Mitas, a.s.) – pneumatiky
http://www.mitas-tyres.com/cz/
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Movihi Internacional S.A. de C.V. (Tatra Truck a.s.) – nákladní automobily
http://www.tatra.cz/
Zlin Aircraft (Zlín Aircraft a.s.) – lehká letadla
http://www.zlinaircraft.eu/
Wissner-bosserhoff México S. de R.L. de C.V. (Linet s.r.o.) – zdravotnická lůžka
http://www.linet.com/cz/
Gojar S.A. de C.V. (Fermat a.s.) – obráběcí stroje
http://www.fermatmachinery.com/fermat-cz-fermat-group-u
Hemaq S.A. de C.V. (TOS Varnsdorf a.s.) – obráběcí, slévárenské a zámečnické stroje

http://www.tosvarnsdorf.cz/cz/
Commai de Monterrey S.A. de C.V. (Strojimport a.s. / TOSHULIN a.s.) – tvářecí a obráběcí stroje
http://www.strojimport.com/, http://www.toshulin.cz/
Energy Corporation Mexico S.A. de C.V. (Doosan Škoda Power s.r.o.) - energetika
http://www.doosanskodapower.com/cz/main.do
Sr. José G. Nájera López (Crystalex CZ s.r.o.) – nápojové a dekorativní sklo
http://www.crystalex.cz/cz/
Think-Tim (Radomír Trecha - Compact) – technologie na čištění vod
http://www.compact-composite.cz/
Sr. Juan Felipe Muňoz Rodriguez (Gestra CZ s.r.o.) – nástroje na štěpení surového kamen

http://gestracz.com/cs/
Premium Beers Group (Budějovický Budvar n.p.) – pivo
https://budvar.cz/
Thermacut Mexico (Thermacut s.r.o.) – díly a příslušenství pro plazmové řezaní a svařování
http://www.thermacut.cz/
TrustPort México – antivirové programy
https://www.trustport.com/cs
Capelini S.A. de C.V., Italli Innovacion S.A. de C.V. (Halla a.s.) – interiérová svítidla
https://www.halla.cz/
Y Soft Latin America (Y Soft Corporation, a.s.) – řešení tisku, tištěné procesy
https://www.ysoft.com/cs
Empowering Tech (Jablotron Alarms a.s.) – bezpečností a komunikační systémy
https://www.jablotron.com/cz/
SIMCO - Servicios Industriales Medina Corporación (Houfek a.s., Mynář s.r.o.) – obráběcí stroje
https://www.houfek.com/
2N Telekomunikace a.s. – bezpečnostní systémy
https://www.2n.cz/cs_CZ/
DINA – (Škoda Electric a.s.) - výrobce elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy
https://www.skoda.cz/
Imex de Antequera (Pivovar Nová Paka a.s. + Asahi Brands Europe a.s. – Plzeňský Prazdroj) – pivo
http://www.novopackepivo.cz/ + http://asahi-brands-europe.cz/
BTL AESTHETICS MEXICO (BTL zdravotnická technika, a.s.) – zdravotnická technika
https://www.btl.cz/
Intégrez México, S.A. de C.V. (ERA a.s.) – radarová technika, systémy velení a řízení
http://www.era.aero/
Dixat, S.A. de C.V. (RETIA, a.s.) – obranný průmysl
http://www.retia.cz/cs/
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Difer Trade (ZEBR, s.r.o.) – stroje na výrobu žaluzií
https://www.zebr.cz

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Nad rámec níže uvedených bilaterálních dohod existuje celá řada ujednání mezi EU a Mexikem, z nichž nejvýznamnější je
Globální dohoda z roku 1997, která vstoupila v platnost v roce 2000 a jejíž součástí je i Dohoda o volném obchodu (viz
část 3. ke vztahům Mexika s EU).

Vládní dohody:
Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě
(Mexiko, 14. 8. 1990, vstup v platnost 22. 1. 1991)
Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických
(Mexiko, 4. 5. 1995, vstup v platnost 4. 1. 1996)
Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech cestovních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)
Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost
24. 1. 2000)
Dohoda mezi vládou ČR a Mexika o změně Dohody mezi vládou ČR a vládou Mexika o zrušení vízové povinnosti pro
držitele cestovních pasů z 25. 11. 1999 (cílem bylo zajistit kompatibilitu s Nařízením Rady ES č. 539/2001, v platnost 25. 1.
2005)
Dohoda o školské a kulturní spolupráci (Praha, 11. 10. 2001, vstup v platnost 3. 6. 2002)
Dohoda o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou ČR a vládou Mexika (Mexiko, 26. 11. 1999, vstup v platnost 29.
8. 2000)

Prezidentské dohody:
Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (vstup v platnost 13. 3. 2004)
Smlouva mezi ČR a Mexikem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Mexiko, 4. 4. 2002, vstup v planost 27. 12. 2002)

Rezortní dohody:
Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem turistiky Mexika (podepsána 8. 3.
2004 v Praze, vstup v platnost dnem podpisu)
Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Mexickou radou zahraničního obchodu (COMCE) a Hospodářskou komorou
ČR (Praha, 12. 10. 2001)
Memorandum o spolupráci MŽP ČR a MŽP Mexika (Mexiko, 20. 3. 2006, vstup v platnost dnem podpisu)
Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství Mexika o vytvoření pracovní skupiny
na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce (Vídeň, 12. 5. 2006, vstup v platnost dnem podpisu)
Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Mexika (k březnu 2019 byla dohoda ve
finální fázi vyjednávání)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Vzhledem k rozvinuté mexické ekonomice neposkytuje Česká republika Spojeným státům mexickým rozvojovou pomoc.
Na základě mezivládní dohody poskytuje ČR i Mexiko na reciproční bázi vládní studijní stipendia (více informací na
stránkách Velvyslanectví ČR v Mexiku). Humanitární pomoc byla poskytnuta ze strany ČR v roce 1999 a v roce 2018 po
ničivém zemětřesení. Na opravu školy a školky ve městě Jojutla (stát Morelos) a na Československou školu v Mexico City
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byly celkem uvolněny 3 mil. Kč.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

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

Automobilový průmysl

Mexiko je 7. největším výrobcem a 4. největším exportérem automobilů na světě. Většina produkce (75 %) míří do USA.
Na mexickém trhu jsou zastoupeny hlavní světové značky. České firmy, především výrobci náhradních dílů, se dostávají se
svými produkty do Mexika nejčastěji prostřednictvím nadnárodních společností. To může negativně ovlivnit nová
obchodní dohoda mezi Mexikem, USA a Kanadou (USMCA), která pro bezcelní pohyb nových automobilů zvyšuje nutný
podíl součástí severoamerického původu ze 62,5 % na 75 %. Automobilová asociace si je vědomá klíčové role tohoto
oboru v mexické ekonomice a vyzývá k posílení dodavatelských řetězců a zapojení nových firem. Konkrétní položky jsou
výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.), výrobky průmyslu plastů a gumárenského průmysl u
(těsnění, technická pryž, klínové řemeny, pogumované textilie, pneumatiky atd.).

Civilní letecký průmysl

Mexiko patří k předním světovým producentům v leteckém průmyslu a rychle míří mezi 10 největších výrobců na světě.
Tento dynamicky se rozvíjející obor může být velkou příležitostí pro české firmy. Za posledních 9 let vykázal tento
segment růst o 152 % a vývozy leteckého průmyslu každoročně rostou o zhruba 11 %. S rostoucí produkcí roste i
poptávka v rámci výrobních řetězců, ve kterém stále chybí dodavatelé. Konkrétní položky jsou náhradní díly, výrobky
chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.), výrobky průmyslu plastů (těsnění, technická pryž,
pogumované textilie atd.), mechanické stroje, měřicí zařízení atd.

Energetický průmysl

Posílení energetické nezávislosti je jednou z priorit nové mexické vlády, což odráží i bezprecedentní navýšení státního
rozpočtu na rok 2019 pro oblast energetiky (o 961 %). Dlouhodobým cílem je zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných
zdrojů, a to jak lepším využitím geografických podmínek Mexika, tak nových energetických technologií. Zájem je proto
zejména o dodavatele, kteří nabízejí moderní energetické výrobky a řešení. Konkrétní položky jsou zařízení na výrobu
elektřiny eolické, sluneční, vodní, z biomasy a díly k nim jako měřicí přístroje, čerpadla, kotle, generátory, nádrže atd.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Sektor se díky strukturálním reformám v roce 2014 otevřel po 80 letech státního monopolu zahraničnímu kapitálu a do
země vstoupili všichni velcí producenti ropy a významní hráči v dalších oblastech těžby nerostných surovin. Nová vláda
chce zastavit klesající trend v těžbě ropy rozsáhlými investicemi do modernizace stávající infrastruktury (včetně 6
stávajících rafinérií) a stavby nové rafinerie ve státě Tabasco. Nové investice míří také do skladovacích zařízení a
ropovodů, jejichž kapacita je nedostatečná. Konkrétní položky - těžební zařízení, mechanické stroje, čerpadla, generátory,
zdvihací zařízení, výrobky z kovů, měřicí přístroje atd.

Chemický průmysl
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Rostoucí mexická ekonomika vyžaduje široké spektrum chemických produktů s uplatněním v řadě sektorů. Konkrétní
položky jsou chemikálie pro ropný, potravinářský, automobilový, těžební průmysl, zemědělství, ekologické zpracování
odpadu, čištění a odsolování vody atd.

Obranný průmysl

Dlouhodobě se zhoršující bezpečnostní situace nutí mexickou vládu investovat více nejen do vyzbrojování bezpečnostních
složek a armády, ale také do ochrany vládních představitelů, a to jak na federální, tak státní a místní úrovni. Nová vláda
chce zvýšit efektivitu boje proti kriminalitě i restrukturalizací bezpečnostních složek, což slibuje nové příležitosti i pro
české výrobce. Kromě tradičních položek je možné nabídnout i další produkty jako ochranné vesty, bezpečnostní
elektronické systémy, sledovací zařízení, maskovací systémy, výbušniny, pyrotechnické prostředky, mobilní buňky,
tréninková a simulační zařízení, bezpečnostní bariéry atd.

Stavební průmysl

Mexiko si uvědomuje, že nedostatečná a špatná infrastruktura brání ekonomickému růstu. Rozvoj silniční a železniční sítě
je proto jednou z hlavních oblastí, kam v nadcházejících letech směřují vládní investice. Aktuálně se v hlavním městě také
řeší výstavba nového mezinárodního letiště. Dalším tahounem stavebního průmyslu je rostoucí poptávka na bytovém
trhu, způsobená trvalým nárůstem obyvatel a jeho stěhováním do měst.

Strojírenský průmysl

Rozvoji mexického průmyslu nestačí domácí produkce strojů, jsou požadovány také stroje s větší specializací. Konkrétní
položky - stroje na zpracování kovů (např. obrábění, tváření, lití atd.), stroje na výrobu a zpracování plastů, stroje pro
potravinářský průmysl (konzervování, zpracování masa, balení atd.)

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Investice se v této oblasti zaměřují především na projekty vyhledávání zdrojů pitné vody, jejího uchovávání a distribuce,
ochrany proti povodním, revize a obnovy ohrožených přehrad a 5 tis. km pobřeží, odsolování mořské vody, zlepšení
infrastruktury pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu.

Zemědělství a potravinářský průmysl

Obor patří mezi nejdůležitější a nejrychleji rostoucí sektory mexické ekonomiky a významně se podílí na mexických
vývozech. Kvůli zvyšující se poptávce po mexických produktech existuje snaha zlepšovat a modernizovat zemědělskou
výrobu a zpracování. V této oblasti by se mohly najít příležitosti pro české technologie.

5.2 Kalendář akcí

FAMEX
Termín: 24. – 27. dubna 2019
Místo konání: základna Santa Lucía (Estado de México)
Zaměření: letectví a obranný průmysl
Web: https://www.f-airmexico.com.mx/
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Expo Seguridad Mexico
Termín: 7. – 9. května 2019
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: průmyslová bezpečnost
Web: https://www.exposeguridadmexico.com/

Expo Eléctrica Internacional
Termín: 4. – 6. června 2019
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: elektrotechnický průmysl
Web: https://expoelectrica.com.mx/Es/
Green Expo
Termín: 3. – 5. září 2019
Místo konání: World Trade Centre (Ciudad de México)
Zaměření: obnovitelné zdroje energie
Web: https://www.thegreenexpo.com.mx/2019/cs/

FoodTech Summit&Expo
Termín: 25. – 26. září 2019
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: potravinářský průmysl
Web: http://foodtechnologysummit.com/info-general/
EXPO CIHAC
Termín: 15. – 19. října 2019
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: stavebnický průmysl
Web: https://expocihac.com/
Intertraffic México
Termín: 12. – 14. listopadu 2019
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: řešení dopravy
Web: https://www.intertraffic.com/es/mexico/
Magna Expo Mueblera Industrial
Termín: 22. – 24. ledna 2020
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: zpracování dřeva a výroba nábytku
Web: https://www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/
ENERGY México
Termín: 28. – 30. ledna 2020
Místo konání: centrum Citibanamex (Ciudad de México)
Zaměření: energetika
Web: https://www.energymexico.mx/
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

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

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

Mexický trh je, pokud jde o konkurenci, značně tvrdý a nekompromisní. Mexické společnosti obchodují především s
partnery z USA, a mají tedy zkušenosti s prosazováním se na severoamerickém trhu, včetně všech standardních
obchodních postupů. Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená.

Tak jako v případě jiných vzdálených teritorií zemí, není ani Mexiko zemí, ve které by se dalo očekávat navázání
obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným
firmám z oboru. V případě zájmu o mexický trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a
nutností být často na trhu fyzicky přítomen. Vstup na mexický trh by měl být podložen podrobným zmapováním trhu a
obchodní strategií.

Mezi nejvhodnější způsoby navázání prvních kontaktů s místními partnery patří mezinárodní veletrhy, nebo skrze
hospodářské komory či za pomoci CzechTrade. To umožňuje nejen získání základních informací o trhu a případné
konkurenci, ale i velmi přínosný kontakt s místní podnikatelskou mentalitou a zvyklostmi.

Vzhledem k tomu, že náklady českých firem na vstup na mexických trh nejsou zanedbatelné, mají firmy možnost využít
řady nástrojů poskytovaných státními orgány v rámci podpory ekonomické diplomacie při organizaci společných českých
oficiálních účastí na oborových mezinárodních veletrzích apod.

Čeští podnikatelé se mohou obrátit na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mexiku či zahraniční kancelář agentury
CzechTrade v Mexiku. Pokud české firmy rozvíjejí své aktivity v různých regionech Mexika, mohou je průběžně
konzultovat či požádat o asistenci rovněž honorární konzuláty ČR v zemi.

Využít lze i další kvalitní zdroje informací:

Zpráva Doing Business 2019 – Mexiko (World Bank Group)

Zpráva o globální konkurenceschopnosti Mexika 2017-2018 (Světové ekonomické fórum)

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

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Mexiko

26/36 http://www.businessinfo.cz/mexiko

https://www.mzv.cz/mexico/cz/obchod_a_ekonomika/kontakty/index.html
https://www.mzv.cz/mexico/cz/obchod_a_ekonomika/kontakty/index.html
https://www.mzv.cz/mexico/cz/obchod_a_ekonomika/kontakty/index.html
https://www.mzv.cz/mexico/cz/obchod_a_ekonomika/kontakty/index.html
http://www.czechtradeoffices.com/es/mx
http://www.businessinfo.cz/mexiko


Do 90. let byl mexický trh poměrně uzavřený, vstupem Mexika do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 1994 se ale
dovozní a vývozní režim uvolnil, byly odstraněny (až na výjimky) netarifní překážky obchodu a dnes je mexický trh jedním
z nejotevřenějších na světě. Krom WTO je Mexiko členem řady mezinárodních a regionálních obchodních uskupení jako je
(Asijsko-pacifické hospodářské společenství) APEC nebo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), což
zajišťuje jednodušší vstup na mexický trh.

Bilaterální vztahy mezi EU a Mexikem se řídí Globální dohodou (účinná od roku 2000). Součástí Globální dohody je
Dohoda o volném obchodu, která upravuje pohyb zboží a služeb a odstraňuje většinu tarifních překážek dovozu.

Celní procedura při vstupu zboží do Mexika je nicméně poměrně komplexní. Dovozce již sice nemusí být povinně
zastoupen celním agentem (Agente Aduanal), nicméně spolupráci s ním lze doporučit. Za účelem daňové evidence je
potřeba, aby byl dovozce registrován v Rejstříku dovozců (Padron de Importadores), který vede Ministerstvo financí.
V případě některých specifických produktů (zemědělských, textilních, chemických produktů apod.) je nutné být zapsán ve
zvláštním rejstříku (Padrón de importadores de sectores específicos) či požádat o dovozní licenci (např. zbraně).

V celní proceduře je třeba vyplnit dovozní prohlášení (Pedimento de Importación), kde se uvede základní charakteristiku
zboží, informace o dovozci, a ke kterému se přikládá faktura za zboží, přepravní dokument (bill of lading, resp. air waybill),
osvědčení o původu zboží a případně doklady o osvobození od cla či zvláštní povolení pro dovoz specifického zboží. Po
schválení dovozního prohlášení se toto stává zároveň dokladem prokazujícím legální vstup zboží do země a výši daňové
povinnosti. Pro více informací lze navštívit stránky mexické Celní správy (Dirección General de Aduanas).

Pro prokázání nároku na preferenční zacházení podle Dohody o volném obchodu mezi EU a Mexikem (přiznání celních
zvýhodnění) je třeba předložit průvodní osvědčení (formulář EUR.1), které vydává Hospodářská komora ČR a má platnost
10 měsíců od vydání. Celní sazebník publikuje na svých stránkách Ministerstvo hospodářství Mexika.

Při vyčíslení nákladů dovozu je třeba počítat zejména s:
• celními poplatky (derecho de trámite aduanero, DTA);
• clem podle celního sazebníku, přičemž většina zboží pocházejícího z EU je od cla osvobozena;
• daní z přidané hodnoty, resp. spotřební daní (viz také část 1.7);
• honorářem celního agenta (odvíjí se od hodnoty zásilky).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Často používaný, a téměř nevyhnutelný, model vstupu na trh je v první fázi ve spolupráci s agentem/distributorem nebo
partnerskou společností (např. na základě smlouvy o zastupování nebo joint-venture), a v druhé fázi, pokud se spolupráce
rozvine, založení mexické právnické osoby. Hlavní formy podnikání upravuje zákon o obchodních společnostech (Ley
General de Sociedades Mercantiles), obchodní zákoník (Código de Comercio) a občanský zákoník (Código Civil).

Mexické právo umožňuje řadu forem podnikání, z nichž asi nejvyužívanější je obdoba naší společnosti s ručením
omezeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S. de R.L.). Dalšími formami je akciová společnost (Sociedad Anónima,
S.A.) a jí podobná akciová společnost s daňovými úlevami (Sociedad Anónima Promotora de Inversión, S.A.P.I.) nebo
zahraniční pobočka české společnosti.

Výhody jednotlivých forem podnikání a pomoc při jejich realizaci poskytují místní advokátní kanceláře, základní přehled
lze získat i na stránkách mexického Ministerstva hospodářství. V případě potřeby může vhodnou advokátní kancelář
doporučit Velvyslanectví ČR v Mexiku.
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6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Základ úspěchu podnikatelských aktivit na mexickém trhu spočívá v připravenosti a porozumění místnímu obchodnímu
prostředí se všemi jeho specifiky. Působení na rozsáhlém a značně saturovaném mexickém trhu vyžaduje intenzivní formy
propagace a akviziční činnosti. Bez propagace a marketingu, zejména pokud je jedná o spotřební zboží, se nelze na
mexickém trhu prosadit.

V počáteční fázi pronikání na mexický trh lze českým firmám doporučit účast na některé z akcí podpořené z prostředků na
podporu ekonomické diplomacie. V praxi může jít o účast na českém stánku na některém mezinárodním veletrhu, firemní
prezentace v teritoriu, účast na podnikatelské misi apod.

Nezbytnou součástí jsou propagační materiály ve španělštině. Vhodná je také spolupráce s mexickými reklamními
agenturami s ohledem na jejich znalost místní mentality a schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný druh
zboží či služeb. Stále více je také využívána reklama na internetu a sociálních sítích.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Mexiko je členem Světové organizace světového vlastnictví (WIPO), signatářem Dohody o obchodních aspektech práv k
duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPS) a jeho systém ochrany práv duševního a průmyslového vlastnictví lze považovat za
standardní. Ochranu duševního vlastnictví řeší i Dohoda o volném obchodu mezi EU a Mexikem, nově i včetně tzv.
zeměpisných označení, do nichž jsou zahrnuta např. česká piva.

Na národní úrovni je problematika duševního vlastnictví dána zákonem o duševním vlastnictví (Ley de Propiedad
Industrial), který upravuje ochranu patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů, obchodních názvů atd., a
autorským zákonem (Ley Federal del Derecho de Autor).

Správním orgánem příslušným k registraci a ochraně patentů a ochranných známek je Úřad pro průmyslové vlastnictví
(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI), pro ochranu autorských práv je příslušným Národní úřad pro
autorská práva (Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR).

6.6 Trh veřejných zakázek

Připravovaná novela Dohody o volném obchodu mezi EU a Mexikem zjednoduší pro evropské podniky možnost ucházet
se o veřejné zakázky v Mexiku a zajistí, že evropští uchazeči v nich budou mít rovné postavení s mexickými.

Povinnosti při zadávání veřejných zakázek jsou obecně upraveny Ústavou a rozvedeny v zákoně o zadávání veřejných
zakázek (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, LAASSP), zákoně o zadávání veřejných děl
(Ley de Obras Públicas) a zákoně o partnerství veřejného a soukromého sektoru (Ley de Asociaciones Público Privadas).

Na federální úrovni jsou všechny veřejné zakázky publikovány v rámci on-line systému CompraNet. Zvlášť jsou na
federální úrovni ohlašovány veřejné zakázky dvěma státními společnostmi – naftařskou společností PEMEX a energetickou
CFE (Comisión Federal de Electricidad). Mimoto jsou veřejné zakázky vyhlašovány jednotlivými státy a obcemi, např.
hlavní město je publikuje v elektronickém systému Tiangis digital.
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Dokumentace veřejných zakázek i nabídek je ve španělštině, podmínkou účasti bývá poplatek za získání kompletních
podmínek tendru. V procesu je vhodné být zastoupen místním zástupcem.

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

Tak jako v České republice rozhodují o obchodních sporech i v Mexiku nezávislé soudy i fáze řízení jsou obdobné. Řízení
ale může být poměrně zdlouhavé, navíc v pro české podnikatele neznámém, španělsky mluvícím prostředí. Proto se
doporučuje do obchodních smluv zahrnout prorogační doložku, tedy dohodu smluvních stran o místní příslušnosti
českého soudu, nebo rozhodčí doložku, podle které bude případný spor řešen vybraným rozhodčím soudem.

Kromě obvyklých obchodních rizik je v Mexiku třeba vzít v potaz možné korupční jednání, na které lze narazit zejména ve
státním sektoru.

Platební podmínky se neliší od podmínek obvyklých v EU. Standardními platebními podmínkami jsou akreditiv,
dokumentární inkaso a odložená platba v různých formách. V případě státních zakázek je dobré počítat s minimální
možností změn obchodních podmínek (zálohy, lhůty dodání atd.) a s možností delších platebních lhůt.

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

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou
zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.

Oficiálním jazykem Mexika je španělština, která je v obchodních jednáních jednoznačně upřednostňována, přestože řada
obchodních partnerů ovládá i angličtinu. Drobné chyby jsou tolerantně přehlíženy a oceňuje se snaha učit se španělsky.
Při jednáních na vyšší úrovni je však doporučeno využít služeb tlumočníka. Španělština je oceňována i v případě vizitek a
obchodních materiálů.

Přes rozšířenou představu o časové flexibilitě je dobré na předem domluvenou schůzku přijít včas, i když se většinou
toleruje pozdější příchod o 10 až 15 minut. Jednání mohou probíhat během pracovních jídel, které mohou trvat i více než
2 hodiny.

Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením, vhodný je oblek s kravatou, resp. kostým. V závislosti na
klimatických podmínkách je možné obléknout tzv. guayaberu, místní dekorativní košili.

Státní svátky:
1. leden - Nový rok
5. únor - Den ústavy
24. únor - Den vlajky
21. březen - Výročí narození prezidenta Benita Juáreze
1. květen - Svátek práce
16. září - Den nezávislosti
20. listopad - Den revoluce
25. prosinec – Vánoce
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V případě, že svátek připadne na víkend, je často posouván na pondělí následujícího týdne. Slaví se také následující svátky
(i když nejsou oficiálním svátkem): Velikonoce (čtvrtek, pátek), 2. listopad - Den zesnulých, 12. prosinec - Sv. Guadalupe,
24. prosinec - Štědrý den.

Pracovní doba:

Pracovní doba se liší podle regionu a typu organizace. V hlavním městě Mexiku a na jih od něj mají úřady pracovní dobu
od 9,00 nebo 9,30 hod. do cca 19,00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 14,00 do 16,00 hod. Na severu
země začíná pracovní den většinou dříve a oběd je přibližně kolem 13,00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen
dopoledne. Banky jsou otevřené většinou od 9,00 do 16,00 hod., některé pobočky velkých bank mají otevřeno do 18,00
hod. a v sobotu od 10,00 do 14,00 hod.

Prodejní doba:

Oficiální otevírací doba v Mexiku neexistuje, ale obvykle jsou obchody otevřené od 9,00 – 11,00 hod. do 19,00 – 20,00
hod. V době od 14,00 do 16,00 hod. bývá přestávka na oběd, obchody ale převážně fungují bez pauzy.

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

Víza, celní předpisy:

25. lednem 2000 byla zrušena vízová povinnost pro všechny druhy cestovních pasů obou zemí. Občan ČR a držitel
platného cestovního pasu či cestovního průkazu, může vstoupit na území Spojených států mexických bez víza a pobývat
na něm po dobu nepřesahující 180 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost. Občané ČR, kteří hodlají
pobývat na území Spojených států mexických po dobu delší než 180 dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti
či řádného denního studia, si musí předem opatřit odpovídající povolení a víza na Velvyslanectví Mexika v Praze, viz
ustanovení uvedená výše.
Při vstupu na území Mexika je nutno předložit cestovní pas ČR, platný nejméně 6 měsíců po datu plánovaného odjezdu z
Mexika, a dále vyplněnou hraniční průvodku FMT distribuovanou v letadle nebo poskytnutou přímo na příslušném
hraničním přechodu. První díl průvodky zůstává vstupní migrační kontrole, druhý díl průvodky si ponechá cestovatel a
odevzdává se při opuštění země, kdy také migrační orgány kontrolují, zda nebyla od data vstupu do data odjezdu
překročena doba povoleného pobytu. Dojde-li k překročení, je požadována pokuta.

Pro dovoz a vývoz zboží je nutno dodržovat celní a devizové předpisy.

Očkování:

Podle instrukcí hygienické stanice v ČR (pro návštěvu některých oblastí, např. vnitřní Yucatán, Chiapas) se doporučuje
očkování proti hepatitidě (A/B), případně proti žluté zimnici. Na cesty po Mexiku se vhodné přibalit protiprůjmové léky,
vitamíny, případně repelenty odpuzující hmyz.

Podnebí:

Je nutno počítat s velkými výkyvy teplot mezi dnem a nocí; podnebí je velmi závislé na nadmořské výšce. Období dešťů
nastává v závislosti na zeměpisné poloze, obvykle koncem května a končí koncem září/začátkem října.
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Další upozornění:

Bezpečností situace v některých státech Mexika je v současné době negativně ovlivněna násilím mezi drogovými kartely a
to včetně Estado de México (stát obklopující hl. město Mexiko). MZV ČR z důvodu špatné bezpečnostní situace
doporučuje maximální obezřetnost při cestování do států na hranicích s USA (Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo
León, Sonora, Baja California Norte a Chihuahua) a do státu Michoacán.

Při řízení motorových vozidel se doporučuje značná opatrnost. Cestovat v noci po některých silnicích se nedoporučuje. V
Mexiku se lze dostat do situace, kdy je vyžadován úplatek. V Mexiku existuje velmi hustá a levná síť kvalitních
autobusových linek, vzhledem k rozlehlosti země lze k cestování po Mexiku využít i leteckou přepravu.

V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu a vyšší opatrnost při stravování
se v pouličních stáncích.

Napětí v elektrické síti v Mexiku je 110 V (stejně jako v Kanadě a USA). Je proto vhodné používat elektrospotřebiče s
přepínáním 110 – 230 V/50 – 60 Hz. Adaptér na americký typ zásuvky lze zakoupit v ČR i Mexiku. České mobilní telefony,
jakož i mezinárodní platební karty v Mexiku fungují. Všechny míry a váhy odpovídají českému metrickému systému.

Mexický čas se oproti středoevropskému zpožďuje o 7 hodin (v Mexiku se obdobně jako v ČR mění čas 2x/rok). Některé
oblasti na severu a západě mají místní posun (tzv. kalifornský čas o 1 až 2 hodiny).

Při pobytu v hlavním městě působí na lidský organismus, zvláště během aklimatizačního období, vysoká nadmořská výška
(2240 m n. m.). Chronickým a velmi nepříjemným problémem mexického hlavního města je silné znečištění vzduchu.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pokud chce český občan v Mexiku vykonávat výdělečnou činnost, musí jeho mexický zaměstnavatel (fyzická nebo
právnická osoba) předem zažádat Národní úřad pro migraci (Instituto Nacional de Migración, INM) o vydání pracovního
povolení (permiso para trabajar), které cizinci umožní pobírat mzdu na území Mexika. Výdělečnou činnost může cizinec
realizovat jako dočasný (residencia temporal) či trvalý rezident (residencia permanente).

Jakmile INM vydá pracovní povolení, je třeba v zahraničí navštívit jemu nejbližší velvyslanectví Mexika (například v Praze)
a požádat o vydání příslušného víza. Je třeba absolvovat konzulární pohovor a splnit požadavky uvedené v zákoně o
migraci (Ley de Migración). Stávající právní rámec neumožňuje změnu režimu pobytu přímo v zemi, to znamená, že
pokud se český občan již nachází na území Mexika (např. jako turista), musí za účelem změny statusu vycestovat a
navštívit velvyslanectví Mexika v zahraničí.

Po přicestování do Mexika je povinen do 30 dnů od vstupu do země jít na Národní úřad pro migraci a požádat o „Kartu
rezidenta“. Pracovní povolení lze získat poprvé na rok, následně je možné prodloužení až na 3 roky.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je dostupná po celém Mexiku, jsou však značné rozdíly v její kvalitě. Většina soukromých zařízení je úrovni
srovnatelné se zdravotními zařízeními v ČR, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR velmi vysoké. ČR nemá s Mexikem
uzavřenou žádnou dohodu o vzájemném poskytování zdravotní péče bez úhrady, je proto dobré před cestou do Mexika
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uzavřít cestovní zdravotní pojištění. Některá soukromá zdravotnická zařízení odmítají jakékoliv dohody s pojišťovnami a
akceptují pouze platbu v hotovosti, kterou je pak třeba zpětně nárokovat u pojišťovny.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Mexiku
Embajada de la República Checa en México
Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11590, Ciudad de México (dříve D.F. Distrito Federal)
tel.: +52-55-5531 2544 nebo 5531 2777
Konzulární pohotovost pro případy nouze (mobil): +52-1-55-2109 2399
fax: +52-55-5531 1837
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/mexico
Facebook: www.facebook.com/CZenMX
Poznámka: při volání z místní pevné linky na mobil je nutné vytočit 044-55 + 8 digitálních čísel, z mobilu na mobil jen 55
+ 8 digitálních čísel. Pro mezinárodní volání na mobil je nutné točit +52-1-55+ 8 digitálních čísel.

Seznam Honorárních konzulátů ČR v Mexiku:
Honorární konzulát (HK) v Guadalajaře
stát Jalisco
konzul: p. Yaromir Nechyba Feireizl
konzulární působnost: státy Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit a
Sinaloa
Adresa: Calle López Cotilla No 1127, Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco
tel.: +52-33-3827 2354
fax: +55-33-3827 2354
mobil: 01-33-3490 0295
e-mail: yaromir@nechyba.mx guadalajara@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: pondělí – pátek od 10,30 do 15,00 hodin (jinak po předchozí konzultaci)

HK v Guadalupe
stát Nuevo León
konzul: p. Radko Tichavský
konzulární působnost: státy Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila
Adresa: Vallecillos 2757, Col. Valle de Chapultepec, C.P. 67140, Guadalupe, Nuevo León
tel.: +52-81-8369 1605
mobil: 01-81-8998 9886 a 01-81-8998 9888
e-mail: consuladocheco@gmail.com
Úřední hodiny: pondělí – pátek od 09,00 do 13,00 a od 14,00 do 18,00 hod. (jinak po předchozí konzultaci)
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HK v Tijuaně
stát Baja California
Konzul: p. José Antonio González Ibarra
Konzulární působnost: státy Baja California, Baja California Sur, Sonora a Chihuahua
Adresa: Blvd. Fundadores No. 2989 „B“, Colonia Juárez, C.P. 22040 Tijuana, Baja California
tel.: +52-664-684 9732
mobil: 01-61-9980 9696
e-mail: consuladorepchecatj@gmail.com, tijuana@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: pondělí – pátek od 09,30 do 15,00 hod. (jinak po předchozí konzultaci).
Poznámka: místní čas v Tijuaně předchází o 2 hodiny před mexickým (tj. -9 hodin oproti českému).

HK Cancún
stát Quintana Roo
Konzulární působnost: státy Quintana Roo a Yucatán
Konzulka: pí. Rocío del Carmen Infante Guízar
Calle Relámpago No. 24
Int. 5 SM 18 M9 Conjunto Marsella
C.P. 77505 Cancún, Benito Juarez, Quintana Roo
E-mail: infanteguizar@hotmail.com, infanteguizar@prodigy.net.mx
Tel: +52-998-884 1216
Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek od 9,00 do 12,00 hod (po předchozí konzultaci)

HK Emiliano Zapata
stát Tabasco
Konzulární působnost: státy Tabasco, Campeche a Chiapas
Konzul: p. Jorge Atilano Ayala Menéndez
Calle Agrarista 99
Colonia El Cerrito
C.P. 86996 Emiliano Zapata, Tabasco
E-mail: EmilianoZapata@honorary.mzv.cz
Tel.: +52 934 343 0756

Připravuje se otevření HK Acapulco.

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

Teritoriální odbor na MZV ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor amerických států (AMER)
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Loretánské náměstí 5, Praha 1, 118 00
Tel.: 22418 2113

Teritoriální odbor MPO ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničně ekonomických politik II
Politických vězňů 20, Praha 1, 112 49
Tel.: 22485 1111

CzechTourism - Oficina de Turismo de la República Checa
Ejercito Nacional 505, oficina 402, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11520 Ciudad de México
tel./fax: +52-55-55 45 80 00
e-mail: lutter@czechtourism.com
web: www.CzechTourism.com

Mexická kancelář CzechTrade
Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11590, Ciudad de México
tel./fax: +52-55-52 55 33 93
e-mail: pavel.eichner@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.cz; www.czechtrade-mexico.com.mx

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

Jednotné tísňové číslo (ambulance, policie, hasiči): 911
Dopravní nehody na dálnici – zelení andělé: 078
Policie (ochrana obyvatel): 5570 3503 a 5570 1910
Policie pro čtvrť Polanco: 5580 1922 a 5580 1713
Požární sbor (centrála): 5768 3477
Informace o telefonních číslech: 040
Taxislužba: 5280 2181, 5203 9113

7.4 Internetové informační zdroje

Vláda:
Prezidentská kancelář: http://www.gob.mx/presidencia
Ministerstvo vnitra: http://www.gob.mx/segob
Ministerstvo zahraničních věcí: http://www.gob.mx/sre
Ministerstvo národní obrany: https://www.gob.mx/sedena
Ministerstvo vojenského námořnictva: http://www.gob.mx/semar
Ministerstvo veřejné bezpečnosti: https://www.gob.mx/sspc
Ministerstvo financí: http://www.gob.mx/hacienda
Ministerstvo sociálního rozvoje: https://www.gob.mx/bienestar
Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů: http://www.gob.mx/semarnat
Ministerstvo zemědělství, živočišné výroby, rozvoje venkova, rybolovu a výživy: http://www.gob.mx/sagarpa
Ministerstvo energetiky: http://www.gob.mx/sener
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Ministerstvo hospodářství: http://www.gob.mx/se
Ministerstvo školství: http://www.gob.mx/sep
Ministerstvo pro zemědělství a rozvoj venkova: https://www.gob.mx/sader
Ministerstvo spojů a dopravy: http://www.gob.mx/sct
Ministerstvo pro fungování veřejné moci: https://www.gob.mx/sfp
Ministerstvo zdravotnictví: http://www.gob.mx/salud
Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.gob.mx/stps
Ministerstvo pro zemědělský, územní a obecní rozvoj: http://www.gob.mx/sedatu
Ministerstvo cestovního ruchu: http://www.gob.mx/sectur
Ministerstvo kultury: https://www.gob.mx/cultura
Generální prokuratura: https://www.gob.mx/pgr
Široké spektrum informací o Mexiku: http://www.visitmexico.com/es
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