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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,
míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,
zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády
Oficiální název země:
•

Ekvádorská republika (República del Ecuador)

Složení vlády:
•

Prezident: Lenín Voltaire Moreno Garcés

•

Ministr dopravy a a veřejných prací: Jorge Aurelio Hidalgo Zavala

•

Ministr energetiky a obnovitelných přírodních zdrojů: Carlos Pérez García

•

Ministryně ekonomické a sociální inkluze: Lourdes Berenice Cordero Molina

•

Ministr hospodářství a financí: Richard Martínez Alvarado

•

Ministr kultury a dědictví: Raúl Peréz Torres

•

Ministr městského rozvoje a bydlení: Xavier Torres Correa

•

Ministr obrany: Oswaldo Jarrín Román

•

Ministr práce: Andrés Vicente Madero Poveda

•

Ministr průmyslu a produktivity: Pablo José Campana Saénz (en proceso de disolución)

•

Ministr školství: Milton Luna Tamayo

•

Ministryně zdravotnictví: Verónica Espinosa Serrano

•

Ministr telekomunikací a informační společnost: Andrés Michelena (encargado)

•

Ministryně turismu: Rosi Prado de Holguín

•

Ministryně vnitra: María Paula Romo Rodríguez

•

Ministr zahraničních vztahů a lidské mobility: José Valencia Amores

•

Ministr zahraničního obchodu: Pablo José Campana Sáenz

•

Ministr zemědělství, živočišné výroby, akvakultury a rybolovu: Iván Ontaneda Berrú

•

Ministr životního prostředí a vody: Marcelo Mata Guerrero

V roce 2017 proběhly parlamentní a prezidentské volby. Z parlamentních voleb vyšla vítězně levice, nicméně došlo k
oslabení a rozštěpení vládního hnutí Alianza País (AP) na dvě větve, v důsledku čehož přišla vládnoucí strana o
kvalifikovanou většinu. To znamená, že pro případné ústavní změny je vzhledem k požadavkům na kvalifikovanou většinu
(tj. minimálně 69 poslanců) zapotřebí hlasů opozičních poslanců (BIN, CREO-SUMA, PSC aj.). Nová vláda nastoupila 24. 5.
2017, přičemž standardní volební období je 4leté.
Za poslední rok došlo k výrazným změnám ve vládě a došlo k fúzím ministerstev. Z původních 40 ministerstev tak došlo
ke zmenšení zhruba na polovinu.
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Jak plyne z výše uvedeného, ve druhém kole prezidentských voleb konaném 2. dubna 2017 zvítězil s 51% hlasů kandidát
vládního hnutí AP, Lenín Moreno nad liberálem Guillermem Lassem (CREO-SUMA). Mezi Morenovy zkušenosti patří výkon
funkce viceprezidenta (2007-2013) a zvláštního zmocněnce v OSN v Ženevě (2013-2016). Rokem 2017 tak skončila
desetiletá éra prezidenta Rafaela Correy, který dlouhodobě prosazoval program tzv. občanské revoluce spočívající v
socialisticky orientovaném směřování (považuje se spolu s např. Venezuelou a Bolívií za součást hnutí Socialismus 21.
století). Vizí Correovy revoluce měl být rozvoj společnosti a snížení nerovností. Navzdory ideovému programu byly
Correově vládě vytýkány prvky autoritářství, centralizace moci v rukou prezidenta, klientelismus, omezování svobody
slova, atd. Nově zvolený prezident Moreno se prezentuje jako politik usilující o skoncování s dědictvím režimu
předchozího.
Moreno potvrdil legitimitu svojí vlády mimo jiné prostřednictvím referenda o ústavních změnách, které proběhlo dne 4.
února 2018. Obyvatelstvo v otázkách technických, sociálních a ekologických podpořilo veškeré navrhované změny, včetně
zákazu znovuzvolení prezidenta (tzn. v ekvádorském kontextu zamítnutí znovuzvolení Correy). Vláda nového prezidenta
se zatím vyznačovala snahou o aktivizaci občanské společnosti, zvýšení participace nevládních subjektů, politický dialog a
snahou o větší transparentnost a otevřenost. Moreno zahájil vyšetřování některých představitelů Correova kabinetu
včetně Correy samotného za korupci.
Klíčové budou v nadcházejícím období také kroky jednotlivých ministrů, především opatření ministerstva financí k řešení
rostoucího veřejného zadlužení. Jako vysoké se jeví zejména závazky ve vztahu k Číně, která byla v uplynulých letech
stěžejním investorem při budování moderní silniční a energetické infrastruktury. Velmi nízká inflace a nízká
nezaměstnanost upevňují Morenovu relativně silnou pozici, nicméně přetrvává problém částečných pracovních úvazků a
neformální zaměstnanosti. Podle nejnovějších údajů pracovala v roce 2017 polovina Ekvádorců neformálně, tj. bez platby
daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Zdroj: Presidencia de la República del Ecuador, The Economist: Country Report Ecuador March 2018

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
Počet obyvatel: 16,8 mil. (odhad The Economist Intelligence Unit, 2017). Distribuce obyvatelstva je nerovnoměrná. Většina
obyvatelstva žije v centrálních andských provinciích a na pobřeží. Amazonské regiony jsou řídce osídleny. Obyvatelstvo
hlavního města (Quita) a největšího města (Guayaquilu) dávají dohromady cca třetinu celkové populace. Průměrný roční
přírůstek: 1,6 (The Economist Intelligence Unit, 2017). Demografické složení: Zhruba 30 % populace se nachází ve věku do
15 let, cca 7 % populace je pak starší 60 let. Tendence naznačuje počátky tzv. procesu stárnutí populace, kdy se těžiště
populace přesouvá z mladších věkových kategorií do starších. Cca 72 % populace tvoří mesticové (tzn. míšenci indiánů a
bělochů), 6 % tvoří běloši, 7 % indiáni, 7,3 % afroekvádorci (včetně míšenců černochů) a 7,4 % pak tvoří montubios
(míšenci více ras). Indiánské obyvatelstvo je soustředěno do východních amazonských oblastí. Většina afroekvádorců je
soustředěna v severní provincii Esmeraldas. Netypickou menšinu pak představují imigranti z Blízkého východu, především
pak z Libanonu. Jedná se o muslimy i křesťany a komunita není početná, avšak má velký ekonomický vliv. Např. bývalý
prezident Bucaram (v úřadu 1996 – 1997) je představitelem této menšiny.
Podíl městského obyvatelstva představuje cca 64 % (World Bank, 2015), z toho většina žije ve městech Guayaquil a Quito
a jejich aglomeracích.
Úřední jazyk: Úředním jazykem je dle ústavy španělština.
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Ostatní jazyky: Některé domorodé jazyky jsou v ústavě zakotveny jako tzv. jazyky pro mezikulturní komunikaci (kichwa z
rodiny kečuánských jazyků a shuar/šuárština). Kromě toho je v domorodých komunitách běžně využívána více než desítka
dalších domorodých jazyků.
Náboženství: Zhruba 78 % obyvatelstva se hlásí ke katolicismu, 12 % jsou protestanté. Zbytek tvoří ateisté (cca 8 %) a
ostatní náboženství (islám, judaismus) či jiná náboženství (Svědkové Jehovovi aj.).

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 ekonomické ukazatele

2016

2017

2018

2019

2020
(výhledy)

HDP (v mld.

99,9

104,3

107,6

106,7

107,3

-1,2%

2,4%

1,4%

-0,3%

0,5%

11 197

11 506

11 686

11 726

11 818

1,7%

0,4%

-0,2%

0,4%

1,7%

Nezaměstnanost 5,4%

4,4%

4,1%

4,4%

4,7%

USD)
HDP (změna
%)
HDP na
obyvatele
(USD, PPP)
Inflace (%)

(%)

Zdroj: The Economist Intelligence Unit, Banco Central del Ecuador, Statista

Od roku 2017 se Ekvádor snaží přizpůsobit svou ekonomiku náročnému mezinárodnímu kontextu, který se vyznačuje
nízkými cenami ropy, posilováním dolaru, vyšším vnějším financováním a rostoucími obchodními frikcemi. Při absenci
fiskálních úspor vláda zahájila proces racionalizace veřejných investic a optimalizace současných výdajů. Rovněž obnovila
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obchodní aliance, přistoupila k různým zdrojům vnějšího financování a použila dočasná opatření ke zvýšení veřejných
ropných příjmů bez ropy.
V březnu 2019 schválil Mezinárodní měnový fond dohodu s Ekvádorem, která poskytuje podporu ve výši 4,2 mld. USD
vládním hospodářským politikám stanoveným v Plánu prosperity 2018 - 2021. Kromě toho se několik mezinárodních
institucí, včetně skupiny Světové banky, zavázalo k finanční podpoře ve výši 10 miliard USD. Cílem programu
dohodnutého s MMF je zajistit fiskální udržitelnost, posílit základy dolarizace, posílit soukromé investice a zaručit sociální
ochranu nejzranitelnějším skupinám.
V důsledku zahájených fiskálních reforem v rámci snahy vlády snížit dlouhodobý deficit veřejných financí (4,1% HDP) a
vnější dluh (50% HDP) se růst HDP v r. 2019 citelně snížil až na – 0,3 %. Vysoké závazky má Ekvádor především ve vztahu k
Číně, která byla v době Correovy vlády klíčovým investorem při budování moderní silniční aenergetické infrastruktury.
Na rigidní procesy spojené s podnikáním Ekvádor doplatil i při hodnocení konkurenceschopnosti v nejnovějším žebříčku
Světového ekonomického fóra pro 2019, kde poklesl o 4 pozice z 86. místa (v r. 2018) na 90. místo ze 140 hodnocených
zemí. Negativně byla hodnocena zejména efektivita státních institucí (128 místo ze 137 hodnocených), dále efektivita trhu
práce (126. místo) a rozvoj finančního trhu (113. místo). Tento výsledek může zahraniční investory i nadále odrazovat.
Od roku 2017 panuje v Ekvádoru rekordně nízká inflace. V r. 2018 to bylo 0,27% a v r. 2019 přešla cenová hladina v jednu
chvíli dokonce do deflace (- 0,07 %). Snížení cen se týkalo především dopravy, ubytování, vody, alkoholických i
nealkoholických nápojů a restaurací.
Skoro třetina obyvatel je zaměstnána v zemědělském či rybářském sektoru, 18 % v obchodě a službách a 10 % ve
výrobním průmyslu. Podle oficiálních údajů činila míra nezaměstnanosti 4,8 %. Tento údaj je ale v ekvádorských
podmínkách zkreslený, neboť přetrvával problém částečných pracovních úvazků a neformální zaměstnanosti (tj. bez
platby daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění). Hlavním faktorem, který odrazuje podnikatele od řádné registrace
svých činností, je vysoká administrativní náročnost podnikání (zdlouhavé získávání povolení, registrací, potvrzení apod.) a
poměrně vysoké nároky na platy zaměstnanců (minimální mzda ve výši 392 USD a k ní povinný 13. a 14. plat vytváří
absolutní minimální mzdu 457,33 USD, což neodpovídá ekonomické realitě Ekvádoru, přičemž mnoho lidí je ochotno
pracovat i za nižší mzdu). Ekvádor se také léta potýká s problémem nucených prací dětí, zejména na banánových
plantážích.
Výše uvedené ekonomické projekce pro r. 2020 budou ovlivněny inpaktem COVID-19. Pandemie bude mít vážné
důsledky na zahraniční obchod a domácí aktivitu. Ekvádorské hospodářství je navíc značně ohroženo poklesem cen ropy,
což je jeden z globálních účinků pandemie. The Economist Intelligence Unit proto v této souvislosti projektuje snížení růst
až na – 0,3% či dokonce -1,2 %.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
Státní rozpočet (zaokrouhleno, v mil. USD)

Příjmy
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2016

2017

2018

2019

2020

30314

33426

38865

22 361

26 545,98
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Výdaje

37628

38079

40166

26 017

29 929,89

Saldo

-7314

-4653

-1300

-3656

- 3 383,91

Zdroj: Banco Central del Ecuador (Operaciones del sector público no financiero tab. 2.2)

Schválený rozpočet pro r. 2020 činí 35 499 mil. USD, což je o 4 mil. USD více než v r. 2019. Los ingresos suman USD
26.545,98 millones, que corresponden a ingresos corrientes (impuestos y otros ingresos tributarios) que representan el
67,19% del total; mientras que los ingresos de capital (ingresos petroleros e ingresos no permanentes) se estiman en USD
2712,76 millones, aporta con el 7,64%; en tanto que el restante 25,16% constituyen los ingresos de financiamiento (deuda
externa, financiamiento interno) con un valor de USD 8 932,61 millones.
Mezi hlavní položky veřejných výdajů patří i nadále platy státních zaměstnanců (i když ty byly v r. 2018 sníženy o třetinu a
900 pracovních míst ve státních institucích bylo dokonce zrušeno), nákupy základních potřeb zejména ve zdravotnictví a
školství, úhrada úroků veřejného dluhu, sociální příspěvky, důchody atd.
Oproti původním slibům však ve světle rostoucí nespokojenosti obyvatel nad příliš restriktivní politikou nakonec vláda
zachovala dotace na pohonné hmoty ve výši 4,2 mld. USD, které by jinak pomohly státu uspořit 1,5 mld. USD ročně.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
Vývoj platební bilance (zaokrouhleno, v mil. USD)

2016

2017

2018

2019 III. trimestr

Běžný účet

1 323

-481

-1 488

-64.9

Obchodní bilance

1 567

311

-263

313.3

17 425

19 618

22 123

5 804.2

-15 858

-19 306

-22 386

-5 490.9

Bilance služeb

-1 054

-1 103

-7 098

-265.9

Bilance výnosů

-1 843

-2 354

-2 794

-805.1

Běžné převody

2 654

2 665

2 409

692.7

1. a) vývoz zboží
1. b) dovoz zboží
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Kapitálový účet

-794

88

175

20.1

Finanční účet

-429

406

1 691

122.7

Zdroj: Banco Central del Ecuador (Balanza de pagos normalizada tab. 3.2.1.2); Evolución de la Balanza Comercial del
Ecuador por país Enero – Diciembre 2017)
Během vlády prezidenta Correy došlo ke kontinuálnímu nárůstu veřejného dluhu Ekvádoru, že Ekvádor za jeho vlády
upřednostňuje investice do rozvojové politiky před minimalizací zadlužování. Prezident také vyhostil ze země experty
MMF, kteří měli jeho vládě radit právě v otázkách dluhu. Ekvádorské vládě se ve spolupráci s Venezuelou a Čínou podařilo
restrukturalizovat svůj extrémní zahraniční dluh, který byl prezidentem Correou prohlášen za nelegitimní, v roce 2008.
Tato restrukturalizace byla provedena výkupem ekvádorských dluhopisů státem za velmi nevýhodnou cenu pro prodejce.
Největším věřitelem Ekvádoru je od roku 2008 právě Čína. V červnu 2014 Ekvádor poprvé od roku 2008 nabídl státní
dluhopisy zahraničním investorům.
Při pohledu na obchodní bilanci lze sledovat, že bilance byla kladná v roce 2016 při aplikaci protekcionistické politiky, ale
po od roku 2017 po podepsání FTA s EU a tedy zvýšení dovozů do Ekvádoru, je obchodní bilance znovu záporná.

Vývoj veřejného dluhu
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(odhad)

Veřejný
dluh

27,5%

30,9%

35,6%

41,3%

42,6%

46,8%

45,5%

(%

HDP)
Zdroj: The Economist Intelligence Unit
Veřejný dluh Ekvádoru se v roce 2017 dostal nad ústavně definovaný strop (40 %). V roce 2018 v této tendenci pokračoval
a nadále rostl. Aby se vláda vyhnula přímé konfrontaci tohoto problému, byl před dvěma lety zaveden koncept tzv.
konsolidovaného zadlužení, které nezahrnuje vnitřní dluh (vůči domácím finančním institucím, fondu sociálního
zabezpečení / IESS apod.).
Pokud jde o zahraniční zadluženost, hlavními věřiteli jsou mezinárodní organizace (Mezinárodní banka pro obnovu a
rozvoj / IBRD, Meziamerická rozvojová banka / IDB, Latinskoamerická rozvojová banka / CAF, Mezinárodní měnový fond
/MMF, atd.) a zahraniční vlády, konkrétně například Čínské lidové republiky.
V důsledku zemětřesení byly Ekvádoru v roce 2016 poskytnuty nouzové úvěry multilaterálních bank (zejména WB a IDB)
ve výši 600 mil. USD, které byly určeny na obnovu postižených oblastí. Závazky Ekvádoru vůči Číně dosáhly v lednu 2017
8,3 mld. USD, což představuje 8 % HDP a 85 % ekvádorských bilaterálních dluhů. Úvěry Ekvádor splácí dodávkami ropy,
konkrétně čínským společnostem Petrochina a Unipec Asia a thajské PTT Trading International. Aktuální smlouvy zavazují
Ekvádor k dodávkám ropy do ČLR do roku 2024.
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S cílem dostat zemi z dlouhodobého veřejného zadlužení a nastartovat udržitelný ekonomický růst se prezident Moreno
hned po svém zvolení obklopil volnému trhu nakloněnými businessmany, kteří razí restriktivní fiskální politiku a snižování
státních výdajů.
V červnu 2018 vláda přijala klíčový Zákon o produktivním rozvoji, který má za cíl přilákat zahraniční investice, zejména do
těžby ropy a plynu, díky daňovým úlevám a výjimkám pro investory. Zákon mj. odstraňuje dovozní tarify i 5% daň z odlivu
zahraniční měny, a osvobozuje zahraniční firmy od daně z příjmu až na 12 let. V lednu 2019 vláda zákon rozšířila o další
incentivy, např. zkrácení doby vydávání těžebních licencí a zjednodušení celních procedur. Vláda očekává, že zákon
přinese v následujících pěti letech do ekonomiky 10 mld. USD v investicích (domácích i zahraničních).

Vývoj devizových rezerv v mil. USD

Devizové

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 702

2 295

4 178

2 395

2 631

4 952

rezervy
Zdroj: The Economist Intelligence Unit
Ekvádorské devizové rezervy ve sledovaném pětiletém období kolísaly. Vláda se ale výhledově snaží své devizové rezervy
zvýšit, pro případ poklesu cen ropy. V období roce 2018 činila průměrná hodnota devizových rezerv 2 631 mil. USD.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
Emisní bankou plnící funkci centrální banky je Banco Central del Ecuador, další státní banky zahrnují Banco de Desarrollo
del Ecuador (BDE), Národní finanční korporaci (CFN) a BanEcuador (dřívější Banco Nacional de Fomento), jakožto
„rozvojové“ banky. Dohled nad bankami vykonává instituce Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Dohled nad pojišťovnami vykonává instituce Superintendencia de compaňías, valores y seguros.
Seznam hlavních komerčních bank:
•

Banco Amazonas www.bancoamazonas.com

•

Banco Bolivariano www.bolivariano.com

•

Banco Capital www.bancocapital.com

•

CITIBANK https://www.citi.com/icg/sa/latam/ecuador/

•

Banco Comercial de Manabí www.bcmanabi.com

•

Banco CoopNacional www.coopnacional.com

•

Banco Del Bank www.delbank.fin.ec

•

Banco Desarrollo www.bancodesarrollo.fin.ec

•

Banco Finca www.finca.ec

•

Banco General Rumiñahui www.bgr.com.ec

•

Banco Guayaquil www.bancoguayaquil.com
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•

Banco Internacional www.bancointernacional.com.ec

•

Banco del Litoral www.litoral.fin.ec

•

Banco de Loja www.bancodeloja.fin.ec

•

Banco de Machala www.bancomachala.com

•

Banco del Pacífico www.bancodelpacifico.com

•

Banco del Pichincha www.pichincha.com

•

Banco Procredit www.bancoprocredit.com.ec

•

Produbanco www.produbanco.com.ec

•

Banco Solidario www.banco-solidario.com

•

Banco Vision Fund www.visionfund.ec

Největší bankou co do objemu aktiv je Banco Pichincha, která je zároveň součástí jedné z největších investičních skupin v
Ekvádoru – Grupo Pichincha. K dalším velkým bankám dále patří Banco del Pacífico, Banco Guyaquil a Produbanco.
Hodnota aktiv soukromého bankovního sektoru představuje cca 43,6 % HDP, což je spíše pod latinskoamerickým
průměrem.
Vzhledem k dolarizaci ekonomiky má centrální banka omezené pole působnosti. Klíčová úroková sazba ekvádorské
centrální banky činila v březnu 2018 7,26 %. Celkově je bankovní sektor málo odolný vůči případnému šoku způsobenému
nedostatkem likvidity.
Největší pojišťovny:
- Seguros Sucre S.A. http://segurossucre.fin.ec/
- Equinoccial www.segurosequinoccial.com
- QBE Colonial www.qbe.com.ec
- Chubb Seguros Ecuador S.A. https://www2.chubb.com/ec-es/
- AIG Metropolitana www.aig.com.ec
- Pichincha www.segurosdelpichincha.com
- Ecuatoriano Suiza www.ecuasuiza.ec
- Mapfre Atlas www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec

1.7 Daňový systém
V platnosti jsou následující základní daně:
•

daň z příjmu právnických osob (impuesto a la renta para sociedades) - společnosti s národním nebo zahraničním
kapitálem zřízené v Ekvádoru, jakož i pobočky se sídlem v zemi a stálé podniky zahraničních společností, které mají
zdanitelné příjmy, podléhají od roku 2018 sazbě 25 % po odečtení výslovně stanovených nákladů (zejména
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obnovovací investice). Za určitých okolností může činit 28 % (společníci v daňových rájích apod.)
•

daň z příjmu fyzických osob (impuesto a la renta para personas naturales) – jedná se o progresivní zdanění od 0 po
35 %. Fyzické osoby mohou také využívat tzv. zvláštních odpočtů, které do určité míry snižují základ daně.

•

DPH (impuesto al valor agregado, IVA) - základní daň z přidané hodnoty činí 12 %. Po zemětřesení v roce 2016 byla
přechodně (na dobu 1 roku) zvýšena ze 12 % na 14 % z hodnoty netto faktury. Některé produkty (základní potraviny,
léky) a služby (zdravotní péče, vzdělání, dopravní služby) se nedaní.

•

daň z převodu deviz (impuesto a la salida de divisas, ISD) – jedná se o 5% daň na všechny transfery poukazované do
zahraničí. Na tuto daň se vztahuje množství výjimek, především v souvislosti s registrovanými zahraničními
investicemi. V současné době se hovoří o zrušení této daně s vidinou podpory konkurenceschopnosti ekvádorské
produkce.

•

spotřební daň (impuesto a los consumos epeciales, ICE) – jedná se o daň na specifické zboží (např. sladké nápoje,
alkohol, tabákové výrobky, videohry, televizní a telefonní služby, automobily a jiné dopravní prostředky, atd.).
Pohybuje se od 0 % na dovoz nejlevnějších hybridních automobilů až po 300 % na zbraně a střelivo pro soukromé
účely.

Zdroj: www.sri.gob.ec/web/guest/home (tj. ekvádorský finanční úřad)
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
Vývoj obchodní bilance (zaokrouhleno, v mil. USD)
2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

18 330

16 797

19 123

21 606

22.730

Dovoz

20 460

15 550

20 001

23 193

21.871

Saldo

-2 130

1 247

-878

-1 587

755

Obrat

38 790

32 347

39 124

44 799

44.601

Zdroj: Zdroj: Banco Central del Ecuador (Exportaciones FOB e importaciones CIF anuales, por continente, área económica
y país)
Po dvou letech se Ekvádoru podařilo dostat do pozitivní bilance vnějšího obchodu s přebytkem 755 mil. USD. Vývoz
vzrostl o 5,2 % a dovoz naopak poklesl o 5,7 % oproti r. 2018. Hlavní položkou vývozu Ekvádoru je ropa (36,3 %),
následovaná krevetami a banány (obojí 15 %) a kakaem (3,1 %). Prioritními vývozními destinacemi jsou USA (kam kdysi
proudila skoro polovina veškeré ropy z Ekvádoru), EU, Peru a Čína. Do země Ekvádor dovážel hlavně materiály na
průmyslovou výrobu, stavebnictví a zemědělské procesy. Největší podíl na dovozu měly USA (23,7%), Čína (15%) a
Evropská Unie (12,5%).
Cena ropy bohužel v průběhu roku 2019 citelně klesala, z původních 55 USD/barel až na cca 30-35 USD za barel. Ekvádor
se proto intenzívně snaží svou výrobu diverzifikovat a orientovat se více na těžbu nerostů či investice do zemědělství.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
Teritoriální struktura vývozu za rok 2019
Zem

Podíl

USA

40.1%
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Panamá

37,2%

Chile

15.4%

India

7.4%

Zdroj: Banco Central del Ecuador (Exportaciones FOB e importaciones CIF anuales, por continente, área económica y país,
tab. 3.1.4)
Teritoriální struktura vývozu neropných produktů 2019
Země

Podíl

USA

21.72%

Vietnam

11,49%

Rusko

6,86%

Kolumbie

6,19%

Španělsko

5,7%

Itálie

4,86%

Alemania

4,10%

Nizozemsko

4,02%

Čína

3,67%

Peru

2,46%

Zdroj: PRO ECUADOR – Monitoreo de exportaciones
Teritoriální struktura dovozu za rok 2019
Země

Podíl

USA

27,03%

Čína

16,50%
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Kolumbie

8,29%

Panama

7,09%

Brazilie

4,10%

Peru

3.70%

Mexiko

3.10%

Jižní Korea

2.50%

Španělsko

3.01%

Chile

2,24%

Zdroj: Banco Central del Ecuador (Exportaciones FOB e importaciones CIF anuales, por continente, área económica y país,
tab. 3.1.4)
Teritoriální struktura zahraničního obchodu za rok 2019 podle regionů (zaokr.)
Vývozy

Dovozy

Latinská Amerika

25,69%

Latinská Amerika

31.37%

USA

30,15%

Asie

27.03%

Asie

21,65%

USA

23,35%

Evropské Unie

13,92%

Evropské Unie

12.91%

Zdroj: Banco Centra ldel Ecuador (Exportaciones FOB e importaciones CIF anuales, porcontinencte, área económica y país,
tab. 3.1.4)

2.3 Komoditní struktura
Komoditní struktura vývozu (FOB, zaokrouhleno)
2019
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Ropa a její deriváty

10 704 184

36,3%

Krevety

3 719 905

15%

Banány

3 675 515

15%

Kakao

684 996

3,1%

Central del Ecuador (Participación porcentual de los principales productos de exportación)))
Komoditní struktura dovozu (CIF, zaokrouhleno)
2 019

% změna

Suroviny a stavební materiál

7 941 128

12%

Kapitálové statky

5 415 054

11%

Spotřební zboží

5 251 259

14%

Pohonné hmoty a vaziva

1 573 591

20%

Zdroj: Banco Central del Ecuador (Importaciones CIF por uso o destino económico)

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
V zemi je v platnosti zákon o zónách volného obchodu (Ley de Zonas Francas), který upravuje obchodní politiku a
bezcelní aktivity v oblasti zón volného obchodu. Uživatelé mohou v rámci volných zón realizovat následující aktivity:
•

stavět budovy potřebné ke svému provozu;

•

vyrábět, vystavovat, obchodovat, balit, montovat, opracovávat a manipulovat s veškerým zbožím, zařízením a stroji a
provozovat ostatní činnosti v rámci poskytnuté autorizace od CONAZOFRA (Consejo Nacional de Zonas Francas);

•

vstupovat do teritoria volné zóny bezcelně, bez daní a kontroly deviz s veškerými surovinami, materiály, stroji a
nutným zařízením pro autorizovanou činnost;

•

importovat a exportovat bezcelně, bez daní a kontroly deviz konečné výrobky, suroviny, polotovary a kapitálové
statky, které používají nebo vyrábějí provozovatelé a uživatelé volných zón v rámci objektu volné zóny

K nejvýznamnějším zvláštním ekonomickým zónám v Ekvádoru patří Eloy Alfaro v provincii Manabí (petrochemický
komplex, podpora průmyslu a logistiky) a znalostní město Yachay v provincii Imbabura (hightech, průmysl, logistika).
K dalším projektům patří ZOFRAPORT (přístav Posorja v provincii Guyas), METROZONA (venkovská oblast v okolí hlavního
města Quita) a ZONA MANTA (provincie Manabí). Obecně jsou v současnosti investice do zemětřesením postižené
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provincie Manabí prioritou, proto jsou jim poskytovány různé daňové aj. zvýhodněné podmínky.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
Přímé zahraniční investice podle odvětví (zaokrouhleno, v mil. USD)
Sektor

2015

2016

2017

2018

2019

Zpracovatelský

264,1

37,5

144,2

103,0

106,8

67,8

41,9

124,6

59,3

99,7

Obchod

172,9

122,2

102,0

182,7

84,9

Těžba

559,8

462,8

68,3

742,0

421,3

Služby (podnikům) 243,8

33,3

75,0

187,3

92,2

Doprava a spoje

-43,6

40,0

47,0

38,7

98,5

Stavebnictví

6,8

30,5

56,0

59,1

69,5

Služby (občanské) -10,8

-1,9

-3,9

-1,5

-6,8

Elektřina, plyn,

61,8

2,0

2,1

2,8

6,8

1322,5

767,4

618,4

1401,0

972.9

průmysl
Zemědělství,
rybolov

voda
Celkem

Zdroj: Banco Central del Ecuador (Inversión extranjera directa por rama de actividad económica)
Přímé zahraniční investice (FDI) v roce 2019 činily 972,9 milionu USD, což představuje pokles o 428,1 milionu USD ve
srovnání s rokem 2018. Je to proto, že země i nadále upřednostňuje investice v těžebním průmyslu s velmi malými
pobídkami pro průmyslové nebo technologické projekty.
Hlavní investiční cíl je těžba a dobývání (421,3 milionu USD), následuje výroba (106,8 milionu USD) a zemědělství,
lesnictví, myslivost a rybolov (99,7 milionu USD).
Od r. 2017 pokračují stavební práce na novém strategickém megaprojektu, který spočívá ve výstavbě hlubokomořského
přístavu Posorja, kolem kterého by navíc v budoucnu měla vzniknout zóna volného obchodu. Od tohoto projektu se
očekává, že by mohl být počínaje rokem 2020 dodatečným zdrojem ekonomického růstu. Jako klíčový investor v tomto
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projektu v hodnotě 1,2 mld. USD se prosadila dubajská společnost DP World. Strategií též je, na rozdíl od minulých let
(kdy převažovaly veřejné investice), přilákat soukromé investice v zájmu stabilizace veřejných financí. Hlavními hráči v
důlním průmyslu jsou v současnosti zahraniční těžební společnosti EcuaCorriente a Junefield (ČLR a Hongkong), Lundin
(Švédsko-kanadská korporace) a Codelco (Chile).
Co se týče nejdůležitějších zemí původu, struktura nejangažovanějších zemí se oproti roku 2017 podstatně změnila. Na
prvních místech se místo Nového Zélandu a Číny umístily Bermudy, a mezi první desítkou se v roce 2018 také umístily
Kajmanské ostrovy. V roce 2017 pak významnou roli hrála i Panama. Tyto země jsou také známé jako daňové ráje.
Přímé zahraniční investice podle vybraných zemí původu (zaokr., v mil. USD)
Bermudy

199,76

Kanada

196,78

Nizozemí

186,17

Španělsko

173,64

Kajmanské ostrovy

111,37

Uruguay

90,23

Venezuela

67,70

Čína

63,76

Mexiko

62,33

USA

60,75

Zdroj: Banco Central del Ecuador (Inversión Extranjera Directa por País de Origen)
Slabé podnikatelské a investiční prostředí, zatížené přebujelou byrokracií a zdlouhavými administrativními úkony
spojenými s podnikáním, má negativní dopad na příliv přímých zahraničních investic (PZI). Za první 3. čtvrtletí r. 2018
představovaly PZI 732 mil. USD, tedy jen 1% HDP, což je třetí nejhorší výsledek v Latinské Americe (horší už je jen Kuba a
Venezuela). Ve 4. čtvrtletí roku 2018 však došlo k aktivizaci, a tok PZI se zdvojnásobil. Hlavní tok šel především do služeb
poskytovaných firmám (72 mil. USD), stavebnictví (48 mil. USD), obchodu (38 mil. USD) a těžby (22 mil. USD). Nejvíce
investic proudí do země z Holandska (hlavně do stavebnictví), Číny, Španělska (obojí těžba), Nového Zélandu (zemědělství
a rybolov) a Uruguaye (výrobní průmysl).

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)
S novou ústavou z roku 2008 došlo k centralizaci hospodářské politiky a k některým důležitým změnám v podmínkách
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investic. Centrální banka ztratila svoji autonomii a prezident na sebe převzal kompetence v oblasti finanční, měnové,
směnné a úvěrové politiky. Prezident rovněž získal možnost sám schvalovat zákony v hospodářské oblasti za
předpokladu, že by zákonodárci navržené změny v předepsané době neprojednali. Nová ústava tak umožnila zesílit státní
kontrolu nad strategickými sektory ekonomiky, jako jsou například hornictví, těžba a zpracování ropy, energetika,
telekomunikace a vodohospodářství. Důležitou roli v těchto sektorech má také viceprezident.
Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu jsou po stránce legislativy relativně otevřené vzhledem k tomu, že trh je v
podstatě liberalizován a ekvádorská zahraniční politika umožňuje přímé zahraniční investice. Vláda stimuluje domácí i
zahraniční investice prostřednictvím Zákona o výrobě, obchodu a investicích (Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones). Existuje množství pobídek pro zahraniční investory, například osvobození od daně z příjmu na
pět let v případě investic do prioritních sektorů (petrochemický, farmaceutický, dřevozpracující, ropný, biotechnologie,
obnovitelná energetika apod.) nebo v případě investic do podpory exportu. Základní informace týkající se podnikání v
této oblasti lze najít na stránce ekvádorské proexportní a pro-investiční agentury PRO ECUADOR.
Výše uvedený Zákon o výrobě, obchodu a investicích stanovuje rovné podmínky pro národní i zahraniční investory. Lze
investovat do jakéhokoliv výrobního sektoru bez předchozí autorizace. Zahraniční investoři mohou volně poukazovat své
zisky do zahraničí v libovolných devizách bez jakéhokoliv kvantitativního omezení (při splnění zákonných podmínek; z
převáděné částky je nicméně odváděna 5% daň, a to prostřednictvím banky). Také pro transfery akcií nejsou v platnosti
žádná omezení ze strany státu. Registrace akcií a jakýchkoliv změn se evidují na Superintendencia de Compañías. Převody
majetkových účastí a akcí na zahraniční subjekt se musí registrovat v Centrální bance Ekvádoru jako přímá zahraniční
investice, což je jediná podmínka (slouží pro statistické účely). Zahraniční investoři mohou využívat následujících výhod:
•

celních preferencí poskytnutých Ekvádoru třetími zeměmi;

•

využívat národní finanční systém a trh cenných papírů;

•

získávat všechny druhy úvěrů, které jim umožní rozvoj investičních projektů; v případě úvěrů získaných na
zahraničních trzích se při splátce jistiny a úroků (za stanovených podmínek mj. splatnost nad 1 rok, nesmí se jednat o
daňové ráje apod.) uplatňuje osvobození od výše uvedené 5% daně z odchodu deviz;

•

v případě investičního kontraktu se státem v hodnotě nad 250.000 USD získává investor daňovou stabilitu
(estabilidad tributaria) na 15 let, kterou lze poté obnovit na dalších 15 let;

•

odpočet 10 procentních bodů ze sazby daně z příjmu na reinvestované zisky;

•

odklad platby daně z příjmu až 5 let při vydávání zaměstnaneckých akcií;

•

v případě nově založených společností v prioritních sektorech osvobození od daně z příjmu na 5 let;

Při investicích do zvláštních ekonomických zón existují speciální pobídky, které zahrnují bezcelní dovoz, zjednodušení
celních procedur, osvobození od daně z příjmu po období 5 let od vystavení první faktury, snížení daně z příjmu z 22 %
na 17 %, osvobození od výše uvedené 5% daně z odchodu deviz při dovozu kapitálových statků apod. V případě rozvoje
žádoucích sektorů a oblastí lze snížit daňový základ investováním do vzdělávání, výzkumu a inovací a
konkurenceschopnosti. Dále jsou upraveny odpočty daně z příjmu v kontextu zvýšení zaměstnanosti a „spravedlivé“ mzdy.
Index ekonomické svobody (Heritage Foundation) staví Ekvádor na 165. místo ve světě, přičemž mezi hlavní důvody
neuspokojivého hodnocení patří slabá vlastnická práva, citlivost soudnictví na politické tlaky, nedostatek vyšetřovacích
kapacit a celková systémová slabost. S novou vládou nicméně začalo vyšetřování velkých korupčních skandálů.
Zdroj: PRO ECUADOR: Guía del inversionista, ConnectAmericas
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3. Vztahy země s 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
Z členských států EU má velvyslanectví v ekvádorském hlavním městě Quitu pouze Německo, Belgie, Španělsko, Francie,
Itálie, Spojené království a Nizozemí. Nově bylo otevřeno velvyslanectví Maďarska. Naprostá většina ostatních zemí je
zastoupena na nerezidentní bázi či prostřednictvím honorárního konzulátu. Většina zemí EU pak má svůj konzulát kromě
hlavního města Quita též v Guayaquilu, některé země i v Cuence. Svoje velvyslanectví má v Quitu i EU. EU se v Ekvádoru
snaží o podporu lidských práv, rozvoj demokracie, podporu ochrany životního prostředí, rozvoj ekologicky šetrných
projektů a obnovení ekonomické dynamiky mj. podporou rozvoje kapacit malých a středních podniků.
Bilaterální vztahy mezi EU a Ekvádorem se vyvíjí pozitivně. Rozvoji spolupráce v řadě oblastí napomáhá mechanizmus
politických konzultací.

3.2 Obchodní vztahy země s EU
Dne 17. června 2014 podepsaly EU a Ekvádor za účelem liberalizace vzájemného obchodu dohodu, tzv. vícestrannou FTA
EU se státy Andského společenství národů. Vstup dohody v platnost byl dlouho podmíněn souhlasem Kolumbie a Peru,
které tehdy váhaly vzhledem k zavedení dodatečných dovozních daní Ekvádorem na začátku roku 2015. Poté, co Ekvádor
avizoval na poli WTO odbourání těchto opatření určených na ochranu obchodní bilance, vyjádřily Peru a Kolumbie v
prosinci 2015 souhlas s přístupem Ekvádoru k FTA. Příslušný přístupový protokol vstoupil po legislativních procesech na
obou stranách (EU a Ekvádor) v platnost 1. ledna 2017. Obchodní dohoda je v současnosti implementována a v roce 2018
byly již viditelné některé pozitivní výsledky, např. odbourání kvót při dovozu automobilů, zlepšování podmínek pro dovoz
alkoholických nápojů apod.
Od 1. ledna 2017 byla s okamžitou platností odbourána cla na 76 % z 2 565 celních položek dovážených z EU do
Ekvádoru (pozn. nově se sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva apod.). Pokud jde o agrární produkty, pro firmy EU je
liberalizován dovoz 44,1 % těchto položek. Pokud jde o průmyslové výrobky a produkty rybolovu, činí podíl
liberalizovaných položek 62,3 %.
Následně by měl Ekvádor na základě FTA postupně začít přijímat i zbývajících 24 % produktů z EU s částečnou redukcí
celních sazeb či zcela bezcelně. Přechodná období jsou platná v horizontu 5 až 10 let, většinou se jedná o kategorie zboží,
jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky. V praxi dochází během přechodných období
k postupnému poměrnému snižování, na dohodnutou úroveň cla. Ke snižování celních sazeb již dochází od roku 2018.
Nadále je zakázáno dovážet z EU jakékoliv použité zboží. Pro Ekvádor FTA znamená právo vyvážet do EU bez celní
povinnosti 99,7 % zemědělských produktů a 100 % průmyslových produktů a rybích produktů. Dále se také ustanovily
podmínky pro možnost účasti evropských firem na veřejných zakázkách. Jedním z důležitých bodů této nové smlouvy je
ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v každé EU firmě působící na ekvádorském trhu, která má více než 10
zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského občanství.
Ve dnech 13. - 14. 12. 2018 byla v Quitu na zasedání obchodního výboru FTA hodnocena implementace jednotlivých
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kapitol dohody mezi EU na jedné straně a Peru, Kolumbií a Ekvádorem na straně druhé. Od r. 2017 využíval Ekvádor
dohodu FTA směrem k EU na 97%, zatímco opačně (využití dohody ze strany EU směrem k Ekvádoru) tomu bylo jen na
42%. Dle Ekvádoru je to však proto, že většina výrobků z EU využívá dovozních tarifů MFN 0% (mimo FTA). Obě strany se
tedy dohodly na aktualizaci statistik s přihlédnutím k této informaci.
Hlavní importéři z Ekvádoru v rámci EU (v mil. USD; dle FOB)
2016

2017

2018

2019

Španělsko

547,3

600,8

582,1

639.1

Itálie

460,9

587,3

646,8

472.5

Německo

530,7

502,2

494,4

331.7

Nizozemsko

422,6

472,7

435,6

571.5

Francie

280,8

276,4

267,3

279.3

Spojené království

139,3

199,9

187,1

166.1

Belgie a Lucembursko 176,5

185,7

209,6

177.1

Zdroj: Banco Central del Ecuador
Země EU jsou druhým největším obchodním partnerem Ekvádoru. V r. 2019 měly ekvádorské vývozy jako hlavní cíl země
Itálie, Španělsko a Nizozemsko; především neropnými tradičními produkty, jako jsou banány, korýši, rybí přípravky a
kakao.
Hlavní exportéři z EU do Ekvádoru (v mil. USD; dle CIF)
2015

2016

2017

2018

2019

Španělsko

430,1

357,3

620,1

572,4

678.6

Německo

497,0

398,2

481,1

518,1

472.0

Nizozemsko

369,6

259,4

459,8

542,3

451.4

Belgie a

411,9

241,0

334,5

459,2

420.4

Lucembursk
Zdroj: Banco Central del Ecuador
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V rámci EU jsou hlavními dodavateli Německo, Španělsko, Nizozemsko a Belgie a Lucembursko. Dováží se hlavěn různé
stroje, automobily a léky.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU
V letech 2016-2018 poskytla EU Ekvádoru na obnovení výrobních kapacit 34,7 mil. EUR. V roce 2018 začal být připravován
program na podporu implementace ekvádorské “Národní politiky oživení výrobních aktivit v provinciích postižených v
roce 2016 zemětřesením“. Priority jsou definovány mj. ve spolupráci s výborem pro rekonstrukci a obnovení výrobních
aktivit Senplades (Národní úřad pro plánování a rozvoj).
V souvislosti s novou směrnicí EU na snížený objem kadmia v čokoládě, která má dopad na malé producenty čokolády a
vývozce kakaových bobů, investuje EU od r. 2019 do rozvojových projektů v zemědělském odvětví, zaměřených na
alternativní zdroje obživy a hospodaření s půdou.

20/44

http://www.businessinfo.cz/ekvador

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Ekvádor

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické
spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)
2015

2016

2017

2018

2019

Dovoz do ČR

50,89

48,52

43,90

48,77

50,3

Vývoz z ČR

14,02

13,21

15,65

17,16

24,2

Bilance

-36,87

-35,31

-28,26

-31,61

-26,1

Obrat

64,91

61,73

59,54

65,93

74,5

Zdroj: ČSÚ
Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Ekvádorem dosáhla za rok 2019 celkové výše 74,5 mil. USD, což představuje
nárůst o 13 % oproti předchozímu roku. Největší podíl na tom mají ekvádorské dovozy do ČR, které výrazně převyšují
české vývozy do Ekvádoru. ČR má tak dlouhodobě s Ekvádorem pasivní obchodní bilanci, která se však v r.2019 zmenšila
na nejnižší úroveň za posledních pět let.
Ekvádorský dovoz do ČR v r. 2019 vzrostl tentokrát pouze o 3 % a byl jednoznačně nejvíce zastoupen banány (42,3 %). Po
nich následovaly rybí výrobky a konzervy (18,1 %), káva a čaj (14,6 %), řezané květiny, a tabák.
Zato vývoz z ČR do Ekvádoru v r. 2019 významně vzrostl (o celých 41 %).
Hlavní podíl (15,6 %) na něm měly stroje a přístroje pro tisk, následované osobními automobily (11,1 %), potrubím z
plastů (7,2 %), kyanidy a buldozery.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
Český vývoz do Ekvádoru (v tis. USD)
Název zboží
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vývozu ČR do EC v %
Stroje přístroje pro tisk

2 519

15,6

Osobní automobily a jiná motorová

1 790

11,1

vozidla
Trouby, trubky, hadice a příslušenství 1 166

7,2

z plastů
Kyanidy kyanid-oxidy

997

6,2

Buldozery, srovnávače, rypadla apod. 894

5,5

s pohonem
Generátory pro výrobu páry vodní

821

5,1

Motory proudové, pohony

735

4,6

679

4,2

601

3,7

Elektrická zařízení k vypínání, spínání 550

3,4

turbovrtulové
Tabule, panely, ovládací stoly, pulty,
skříně a jiné základny
Perly a imitace perel, drahokamů
apod. ze skla

nebo k ochraně elektrických obvodů
Zdroj: ČSÚ (HS 2)
Český dovoz z Ekvádoru (v tis. USD)
Název zboží

Stat. hodnota v tis. USD

Podíl komodity na celkovém
dovozu ČR z EC v %

Banány vč plantejnů, čerstvé i sušené 18 419

42,3

Přípravky, konzervy z ryb, kaviár a

7 859

18,1

6 369

14,6

jeho náhražky
Výtažky, esence, koncentráty kávy,
čaje, maté apod.
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Květiny řezané na kytice, čerstvé i

3 347

7,7

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový 1 714

3,9

Stroje a přístroje elektrické

1 460

3,4

Stroje a přístroje elektrické

1 460

3,4

Ovoce, ořechy a jiné části rostlin

1 108

2,5

Polyamidy v primárních formách

969

2,2

Datle, fíky, ananas, avokádo apod.,

610

1,,4

sušené aj.

čerstvé i sušené
Zdroj: ČSÚ (HS 2)

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb
Ekvádorské ministerstvo zahraničního obchodu ani jiné instituce údaje o výměně služeb s Českou republikou neevidují.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce
České produkty mají v Ekvádoru stále větší jméno. Na ekvádorském trhu jsou dostupné české automobily Škoda. Škoda
Auto v Ekvádoru disponuje základní prodejní sítí (oficiální dealer jak pro Guyaquil, tak pro Quito:
www.skoda.ec/contactenos/concesionarios/).
Poté, co se skupině českých investorů sdruženým ve společnosti Czech Brewery Pivovar Ltda. podařilo v regionálním
městě Cuenca zrealizovat první českou investici spočívající ve vybudování minipivovaru s restaurací, je k dostání také
české pivo. Slavnostní inaugurace investičního projektu proběhla za přítomnosti velvyslance 27. července 2017. Přítomni
byli též zástupci místní obchodní komunity a vedení regionálních úřadů. V r. 2020 plánuje Golden Prague Pub otevření
druhé restaurace v Guayaquilu.
Na podporu obchodních zájmů českých firem v Ekvádoru proběhla v roce 2015 obchodní mise vedená náměstkem
ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým. Zájem ČR o obchodní spolupráci byl prezentován na několika
rezortech, zahrnujících například ministerstvo strategických sektorů, ministerstvo dopravy a ministerstvo výroby, které je
odpovědné za industrializaci země a podporu podnikání. Jednání s Ekvádorem se od té doby zintenzivnila, zahrnovala
bilaterální politické konzultace, obchodní jednání na různých úrovních, přičemž v roce 2016 byla v reakci na zemětřesení
nastartována rozvojová a humanitární spolupráce (viz níže).
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Hlavní obchodní případy českých firem se aktuálně soustřeďují do následujících oborů:
1/ Strategické sektory – energetika (zejména malá vodní)
Po celý rok 2017 usilovaly české firmy z tohoto sektoru o konkrétní náplň k Rámcové dohodě mezi českým Ministerstvem
průmyslu a obchodu a Ministerstvem elektrické energie obnovitelných zdrojů Ekvádoru (platné od roku 2012). Od
návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru v roce 2015 bylo toto téma předmětem všech
bilaterálních jednání, včetně bilaterálních politických konzultací na úrovni MZV a specializovaných jednání na ministerstvu
elektrické energie a obnovitelných zdrojů / MEER. Na ekvádorskou stranu bylo opakovaně apelováno, aby vytvořila
pozitivní podmínky pro ČR k vybudování referenčního projektu v malé vodní energetice.
Do nejpokročilejší fáze jednání se v tomto sektoru dostala skupina českých investorů, zastoupená v Quitu českou
společností INVESTA UNI.
2/ Potravinářské technologie
Jednání v tomto sektoru vychází z memoranda o porozumění mezi ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a
Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru (MIPRO) a o ekvádorskou stranou explicitně sdělený zájem o českou
expertizu v oblasti minipivovarů (během jednání náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického se svým
protějškem v rámci obchodní mise v roce 2015).
Obchodní / investiční spolupráci se snaží konkretizovat Pacovské strojírny, o jejichž technologie projevili ekvádorští
partneři zájem již během obchodního fóra v Quitu v dubnu 2015.
3/ Obrana a civilní ochrana
Na ekvádorském trhu jsou známé palné zbraně České Zbrojovky Uherský Brod či munice Sellier&Bellot. O uplatnění v
Ekvádoru se též snaží české firmy v oblasti vojenského i civilního letectví.
Zatímco klasické vyzbrojování není v situaci velkého zadlužení pro Ekvádor prioritou, jako perspektivní se ukázal
bezpečnostní průmysl mj. v souvislosti s růstem závažné kriminality ve větších městech (úzce spojena s růstem pašování a
konzumace drog v teritoriu).
Na příležitosti v oblasti civilní ochrany (riziko povodní, sesuvů půdy, zemětřesení apod.) reagovalo v roce 2018 výrobní
družstvo Kovobel, které připravuje dodávky skládacích kontejnerů do teritoria. Ty mají velmi široké využití.
4/ Další sektory a české firmy s obchodními aktivitami v teritoriu
Řada českých firem v celém spektru oborů je v Ekvádoru zastupována obchodními firmami South America Connections /
SAC se sídlem v ekvádorském městě Cuenca a centrálou v Praze a INVESTA UNIs kancelářemi v Quitu i v ČR. V oblasti
veřejné infrastruktury byla v Ekvádoru aktivní firma Lamberga, dodavatel veřejného osvětlení na bázi úsporných
technologií LED. Do Ekvádoru úspěšně dodává firma Vyrtych speciální nevýbušná svítidla na bázi LED, která se uplatnila
zejména v důlním průmyslu. V oblasti spotřebního zboží do Ekvádoru úspěšně dodává česká sklářská firma Abglass
(foukané zlacené perly pro dekorativní účely). Tradici v Ekvádoru mají též české textilní stroje.
Kromě výše uvedeného je třeba připomenout, že ve statistikách zahraničního obchodu zachycené relativně významné
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objemy vývozu železa a oceli jsou realizovány prostřednictvím evropských tradingových a velkoobchodních firem
(Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke, Van Leeuwen aj.).

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie od 1. 5. 2004 a změnami legislativních podmínek byla
ukončena Obchodní dohoda mezi ČR a Ekvádorem. Ve vzájemném vztahu platí dohody a ustanovení platná mezi EU a
Ekvádorem, resp. EU a Andským společenství (CAN).
1. ledna 2017 vstoupila pro Ekvádor v platnost mnohostranná dohoda o volném obchodu (FTA) mezi EU a zeměmi
andského společenství národů (do té doby Peru a Kolumbie). FTA se tak nově řídí i zahraniční obchod mezi Ekvádorem
a ČR.
Od tohoto data nepodléhá 76 % produktů dovážených z EU do Ekvádoru s okamžitou platností žádnému clu (nově se
sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva, např. močovina). Na základě FTA by měly být v dovozu do Ekvádoru
postupně, v časovém úseku 5 až 10 let, odbourávány cla na zbývajících 24 % produktů z EU. Tato přechodná období se
týkají zejména komodit, jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky. Dalším z důležitých bodů
přístupového protokolu je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v případě evropské firmy působící na ekvádorském
trhu, která by měla více než 10 zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského občanství.
Pokud jde o ryze bilaterální smluvní základnu, v roce 2012 byly během návštěvy ministra průmyslu a obchodu M. Kuby v
Ekvádoru podepsány dva smluvní dokumenty:
•

Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické
energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky, jejímž cílem je podpořit spolupráci při rozvoji sektoru
energetiky

•

MOU mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru,
což je rezortní bilaterální dokument k podpoře hospodářské, průmyslové a technické spolupráce.

V červnu a červenci 2018 předala česká strana Ekvádoru návrh Dohody o ochraně investic, resp. Dohody o zamezení
dvojího zdanění.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce
Od r. 2017 podporuje ČR v Ekvádoru malé lokální rozvojové projekty (MLP). V r. 2018 se rozvojová spolupráce týkala
podpory projektu místních rybářů a pěstitelů škeblí na záchranu manglárového ekosystému (v Manabí). V r. 2019 se v
Ekvádoru realizovaly dva MLP: podpora asociace malých zemědělských družstev zaměřených na pěstování kakaa v
ekvádorské Amazonii (Valle del Yacuambi) a podpora řemesla kovového tesařství mezi sociálně slabšími komunitami v
provincii Azuay, v rámci něhož byl využit materiál české firmy Kuhtreiber.
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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
Díky probíhající ekonomické transformaci se zlepšují podmínky pro zahraniční investory a malé a středních podniky.
Úspěšné ekvádorské soukromé firmy, kterým stát vytvoří pozitivní podmínky, by se v rostoucí míře mohly stát partnery
pro české firmy v řadě sektorů (například zemědělství, potravinářství, stavebnictví, ekologické technologie apod.) a
zajišťovat distribuci v rámci ekvádorského soukromého i státního sektoru. Ekvádor by se mohl stát zajímavou vstupní
bránou pro české firmy se zájmem o andský region (Ekvádor, Bolívie, Kolumbie a Peru).
Ekvádor má velké zásoby například mědi i zlata. Vláda Lenina Morena se netají odhodlaností těžit ve velkém měřítku a
postupně těžbou nerostů nahradit ropu, trpící častým výkyvem cen. V červenci 2019 byl slavnostně otevřen první mega –
projekt na těžbu nerostů: Mirador v provincii Zamora Chinchipe v ekvádorské Amazonii. Důl provozuje Ecuacorriente S.A
(ECSA), dceřiná společnost čínského konsorcia CRC-Tongling Nonferrus Metals, a nachází se v něm zásoby 3,18 miliónů
tun mědi, 3,39 miliónů uncí zlata a 27,11 milionů uncí stříbra.
Investice v Miradoru se pohybují kolem 1,25 mld. USD a ekvádorský stát již obdržel zálohové licenční poplatky ve výši 85
milionů USD. Díky Miradoru byla v zemi realizována první výroba mědi, což z Ekvádoru činí vývozce nerostů v
průmyslovém měřítku. Koncentrát je vyvážen do Číny, do sídla mateřské společnosti, která je pověřena jeho zpracováním
a přeměnou na měď.
Do roku 2024 budou postupně otevřeny další nové doly na těžbu zlata, stříbra a mědi, které jsou v současnosti ve
výstavbě: Fruta del Norte v provincii Zamora Chinchipe, Río Blanco a Loma Larga v provincii Azuay, San Carlos Panantaza
v provincii Morona Santiago, Cangrejos, a Curipampa a La Plata (obojí navíc i s rezervami zinku).
Všechny tyto stavby představují nové příležitosti pro české těžební technologie do podzemních i povrchových dolů, ale i
pro firmy vyvážející zařízení na čištění vody, zpracování odpadu apod.
Po nástupu nové vlády lze perspektivní položky pro český export hledat v sektoru zemědělství a potravinářství. Nová
ekvádorská vláda začíná poukazovat na skutečnost, že v minulé dekádě nebyla tomuto sektoru věnována dostatečná
pozornost, kterou by si zasloužil vzhledem k přetrvávajícím velkým mezerám například v mechanizaci zemědělské výroby
(příležitost např. pro české traktory). Zemědělství by se mohlo stát tahounem ekvádorské ekonomiky a cestou, jak
diverzifikovat ekonomickou základnu, která je v současnosti příliš jednostranně orientována na ropu a tudíž zranitelná
vůči cenovým výkyvům na světových trzích. V Ekvádoru zároveň vzniká prostor pro uplatnění českých technologií pro
zpracování, skladování a balení potravin. V červnu 2019 vyhlásil prezident Moreno “Plán hospodářské soutěže pro
průmyslový rozvoj řetězce kakao – čokoláda”, s cílem zdvojnásobit do roku 2030 prodej bobů a derivátů. Tak by se země
mohla stát prvním výrobcem a vývozcem kakaa na světě (v současnosti je na třetím místě). Plán je příležitostí pro nová
pracovní místa díky veřejným a soukromým investicím, které by v příštích deseti letech mohly činit až 600 milionů dolarů.
V Ekvádoru najdeme velmi křehké ekosystémy, které jsou citlivé na klimatické změny i některé domácí ekonomické
aktivity, jako těžbu ropy a nerostných surovin. Prezident Moreno vyjádřil záměr zvýšit pozornost ochraně životního
prostředí. V Ekvádoru jsou patrné velké mezery, pokud jde o třídění a recyklaci odpadů. Problémem, který si v blízké
budoucnosti vyžádá konkrétní opatření, je kontaminace podzemních vod, například v přímořských oblastech. Jako nový
perspektivní obor se rýsují technologie pro ochranu životního prostředí. V tomto sektoru by se mohly uplatnit
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technologie pro vodohospodářství a lesní hospodářství, lesní těžební stroje, mechanismy na přepravu vytěženého dřeva,
zařízení pro úpravu vody, nádrže pro zemědělství pro období sucha, zavlažovací systémy, plastový materiál pro
vodovodní sítě, ČOV, recyklační technologie atp.
Přírodní katastrofy typu zemětřesení či povodně mohou mít potenciálně negativní dopad na ekonomický vývoj, proto
musí být Ekvádor na možné přírodní katastrofy maximálně připraven a preventivními opatřeními případné škody
minimalizovat. To klade nároky na moderní technologie v oblasti civilní ochrany, například protipovodňové zábrany,
systémy včasného varování apod.
V oblasti stavebnictví lze v souvislosti s rizikem zemětřesení očekávat větší důraz na bezpečnost staveb a striktnější plnění
stavebních norem. V Ekvádoru tak lze očekávat růst poptávky po takových stavebních materiálech, které by se
vyznačovaly vysokou kvalitou, odolností i ekologickou udržitelností, což může být též příležitostí pro české firmy. V oblasti
dopravní infrastruktury se prioritou pro nadcházející léta stala výstavba dalšího hlubokomořského přístavu Posorja, kolem
kterého se chystá zóna volného obchodu. Tento megaprojekt by měl být počínaje rokem 2020 dodatečným zdrojem
ekonomického růstu. Investorem v tomto velkém projektu v hodnotě 1,2 mld. USD je dubajská DP World.
Ve všech velkých ekvádorských městech dále vznikají významné projekty na implementaci ekologické městské dopravy.
To může být rovněž obrovskou příležitostí pro české firmy – především jde samozřejmě o elektrické autobusy a renovaci
místního vozového parku trolejbusů v Quitu.
Stát, v regionu Latinské Ameriky na nadprůměrné úrovni, podporuje vědu, výzkum a inovace, vybudoval při prestižních
univerzitách (např. Yachay a Ikiam) moderní vědecko-výzkumné kapacity a věnuje v této oblasti velkou pozornost
mezinárodní spolupráci. Ekvádor se může stát zajímavým trhem pro špičkové zahraniční měřicí, laboratorní a optické
přístroje.
Ekvádor disponuje vysokým hydroenergetickým potenciálem, který se mu v uplynulých letech z velké části podařilo
uchopit. Nejvýznamnější byl v této souvislosti megaprojekt vodní elektrárny Coca Codo Sinclair s výkonem 1 500 MW,
která byla v roce 2017 uvedena do provozu. Vizí Ekvádoru je zajistit energetickou bezpečnost a dále export do sousedních
zemí s tím, že by se Ekvádor stal energetickou „páteří“ celého andského regionu. Současná přenosová soustava by
umožnila export 500 MW do Kolumbie (nedostatek energie v období sucha) a 100 MW do Peru. Výhledově tedy bude
zájem na dalším posilování přenosové soustavy. Z hlediska českého exportu jsou nadále perspektivní komponenty pro
distribuci elektrické energie a ochranu elektrických obvodů, např. rozvaděče, transformátory, kabely, převodovky,
generátory apod. Mnohé z nich ČR do Ekvádoru dle statistik zahraničního obchodu již řadu let úspěšně vyváží.
Ekvádorská vláda momentálně aktivně podporuje projekty energie z obnovitelných zdrojů obecně a snaží se výrobu
diverzifikovat mezi vodní, solární a větrnou energii (existují konkrétní projekty, které jsou již připravené a budou se v roce
2019 vypisovat.
Relevantní instituce pro akvizice ve strategických sektorech
•

Údržba a modernizace ropovodů, přečerpávacích stanic, zásobníků apod. je v gesci státního podniku Petroecuador
(www.eppetroecuador.ec), který též spravuje Transekvádorský ropovod SOTE. Ropovod na těžkou ropu je pak
provozován soukromou společností OCP (www.ocpecuador.com)

•

Energetika, zejména vodní, zůstává strategickým sektorem. Projekty jsou plánovány na úrovni Ministerstva
energetiky a neobnovitelných přírodních zdrojů. V důsledku rostoucího zadlužení nejsou vyloučeny privatizace
(dostavěných i ještě nedostavěných vodních elektráren). Bližší informace k sektoru je k dispozici na:
https://www.recursosyenergia.gob.ec/
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•

Rovněž je možné zvážit možnosti investiční spolupráce v sektoru telekomunikací, kde jsou otevřené podmínky pro
účast mezinárodního soukromého kapitálu.

Poptávky po českém zboží
Poptávky z Ekvádoru po českém zboží jsou vyřizovány Velvyslanectvím ČR v Limě, Českou agenturou na podporu
obchodu / CzechTrade a honorárními konzuláty ČR v Guayaquilu a Quitu. V uplynulých letech pokračovaly české dodávky
spektra technologií, zahrnujících mj. textilní stroje, tiskařské stroje, osobní automobily, motocykly, stavební a silniční
stroje, traktory a zemědělské stroje, dodávky pro petrochemii (trubky, průmyslové ventily, přečerpávací stanice), zařízení
pro rekonstrukce železnic, dodávky do energetiky, součásti vodních turbín, motory a generátory, vypínače a pojistky,
telekomunikační zařízení, dodávky pro obranný a bezpečnostní průmysl, výstroj a vybavení pro ozbrojené složky, dále
spotřební zboží, potravinářské výrobky a umělá střeva. Případné získané poptávky jsou zasílány na příslušné dodavatele
anebo uveřejněny na portálech Businessinfo.cz a CzechTrade.

5.2 Kalendář akcí
Přehled veletrhů pro rok 2020:
ECUATEXTIL
Zaměření: Veletrh módy a konfekce
Termín: 11.-13.3.2020
konání: Centro de Convenciones Metropolitano de Quito
Web: https://www.ecuatextil.com.ec/
EXPO ENERGÍA 2020
Zaměření: Veletrh energetiky
Termín: 6-8.5.2020
konání: Centro de Exposiciones Quorum, Cumbayá (Quito-Ecuador)
Web: https://www.feturecuador.com
PROLOGITEC SUMMIT & EXPO 2020
Zaměření: Veletrh logistiky a průmyslu
Termín: 8-10.7.2020
konání: Centro de Convenciones de Guayaquil
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Web: https://www.prologitec.ec/
EXPO PET & LOVE 2020
Zaměření: Veletrh výrobků a služeb pro domácí mazlíčky
Termín: 18-20.7.2020
konání: Centro de Exposiciones Quito
Web: https://www.redauxilio-dogcat.org/expo-pet-love
EXPO SWEET ECUADOR
Zaměření: Veletrh cukrářských a čokoládových výrobků
Termín: 1 – 3.10.2020
konání: Centro de Convenciones Metropolitano de Quito
Web: https://www.exposweet.com.ec/
FETUR ECUADOR 2020
Zaměření: Veletrh turismu
Termín: 17-18.10.2020
konání: General Torres y Pío Bravo, Cuenca
Web: https://www.feturecuador.com
EXPOMINAS QUITO
Zaměření: Mezinárodní veletrh těžebních strojů a důlní techniky
Termín: 4-6.11.2020
konání: Centro de Convenciones Metropolitano de Quito
Web: https://www.portalminero.com/wp/events/expominas-quito-2020/
Termíny uvedených i jiných veletrhů lze sledovat na webu www.portalferias.com (a poté zvolit v levém sloupci kategorii
Ekvádor).
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Ekvádorské dovozní zákony neumožňují do Ekvádoru dovážet propagační tiskoviny, tedy katalogy, brožury atp, tudíž je
nutné tento typ materiálu nechat vytisknout v Ekvádoru v některé místní tiskárně, nebo jej dovézt v osobních zavazadlech
vystavovatelů (tento materiál není možné poslat v rámci cargo se vzorky produktů či jako samostatné zásilky).
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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
K prezentaci a prodejům českého zboží jsou využívána převážně obchodní spojení na provizní bázi. Na vlastní účet tak
pracují kromě např. zástupce osobních vozů Škoda převážně dovozci a distributoři spotřebního zboží, bižuterie, skla,
porcelánu, křišťálových lustrů, ručního a průmyslového nářadí, čerpadel, obráběcích, koželužských a textilních strojů.
V Ekvádoru není přítomen žádný český zastupitelský úřad a teritorium je zpracováváno na nerezidentní bázi
Velvyslanectvím ČR v Limě a prostřednictvím honorárních konzulátů se sídly v Guayaquilu a Quitu. Prodejní a distribuční
síť není z české strany zpracovávána systematicky, chybí nová významná obchodní spojení a cenově konkurenceschopný
sortiment v dostatečném rozsahu. Nedostatkem jsou omezené možnosti financování českých vývozů, zejména
investičních celků a strojírenského zboží, malá propagace českých exportérů a mnohdy i nezájem o realizaci počáteční
investice ze strany českých výrobců, odůvodňovaný vzdáleností teritoria, nedostatkem vývozních fondů nebo jazykovou
bariérou. Ačkoliv tyto faktory příliš nepřispívají k rozvoji vzájemných obchodních vztahů, český vývoz do Ekvádoru si
v posledních letech více méně udržoval stálou úroveň a ani v období recese (2016-2017) nevykázal výrazný pokles.
Pro české exportéry by mohly být využitelné kontakty na obchodní komory v Quitu, Guayaquilu, případně v Cuence, které
mohou případné nabídky dále distribuovat. Kontakty na obchodní komory jsou následující:
1. Obchodní komora Quito
adresa: Av. Amazonas y República, Edificio „Las Cámaras“
e-mail: info@lacamaradequito.com tel.: (+593-2) 1800 22 72 27
www.lacamaradequito.com
Obchodní komora v Quitu má 18 000 členů, z toho 3 000 dovozců. Postoj obchodní komory ke spolupráci s českými
firmami je obecně vstřícný.
2. Obchodní komora Guayaquil
adresa: Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Edificio Centro Empresarial „Las Cámaras“, piso 2, 3
e-mail: info@lacamara.orgtel.: (+593-4) 259 6100
www.lacamara.orgObchodní komora v Guayaquilu má 12 000 aktivních členů. Vedení komory má zájem podporovat
obchodní výměnu mezi ekvádorskými a českými firmami a je ochotno distribuovat obdržené české nabídky.
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3. Obchodní komora Cuenca
adresa: Av. Federico Malo 1-90 y 12 de Abril
e-mail: info@cccuenca.com.ec tel.: (+593-7) 284 2772
www.cccuenca.com.ec
Obchodní komora v Cuence má 5 000 aktivních členů.
České firmy se zájmem vyvážet do Ekvádoru mohou na komory případně zaslat své nabídky s popisem zboží a dalšími
podmínkami, pokud možno ve španělštině. Komory je pak mohou distribuovat své členské základně. Obchodní komory
jsou (za poplatek) také ochotny vyhledat ve svém registru spojení na nejvýznamnější firmy zabývající se daným artiklem a
odeslat tyto podklady české firmě. Součástí takového požadavku musí být přesné označení obchodovaného zboží dle
celního kódu mezinárodního sazebníku.
V návaznosti na kontakt z obchodního semináře, který se konal na honorárním konzulátu ČR v Quitu 7. 6. 2018, se mohou
české firmy též obracet na:
4. Ekvádorskou mezinárodní obchodní komoru pro obchod a integraci (CEICI)
adresa: Av. Brasil N46-116 y Lucas Majano, Esquina, PB-2
e-mail: direccion@caceven-ceici.com
tel.: (+593-2) 224 4206 / 292 1818
www.caceven-ceici.com
Kontaktní osoby:
Milton Ortega Chávez, předseda
Luz María Cabrera de Salazar, výkonná ředitelka
V rámci zahájení výše zmíněného semináře k obchodním příležitostem mezi ČR a Ekvádorem bylo s touto obchodní
komorou podepsáno memorandum o budoucí spolupráci.

Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil
Při zaměstnávání cizinců nabízí ekvádorský pracovně právní režim maximální podporu přílivu zahraničního kapitálu a
ochranu práv zahraničních pracovníků. Cizinci mají stejná práva jako ekvádorští zaměstnanci a mohou tvořit až 20 %
celkového počtu zaměstnanců (právní úprava – čl 33, odst II Reglamento a la Ley de Extranjería). Pracovní vízum obdrží na
základě pracovní smlouvy a pracovního povolení (viz kapitola 6.10. a www.cancilleria.gob.ec). Pracovní týden má 40 hodin
po 8 hodinách denně. Pracovníci musí být povinně zaregistrováni v ekvádorském systému sociálního zabezpečení
(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social / IESS), který umožní penzijní a zdravotní pojištění. Pracovníci mají také nárok
na podíl na výnosech firmy ze zdanitelného základu. Ostatní pracovní práva a povinnosti stanoví Občanský zákoník
(Código Civil). Bližší informace viz www.sri.gob.ec (centrální úřad daňové správy), www.cancilleria.gob.ec (ministerstvo
zahraničních věcí Ekvádoru) a příslušná sekce ministerstva práce Ekvádoru.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
Pro dovoz do země je nutné splnit následující podmínky:
Importovat může do Ekvádoru jakákoliv fyzická či právnická osoba, která se zaregistrovala v systému Ecuapass a je
schválená Národní celní službou (Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, SENAE, www.aduana.gob.ec).
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Celní požadavky se liší podle dovozního režimu:
a) Dovoz pro spotřebu - Importación para el Consumo
b) Dočasný přístup pro reexport v nezměněném stavu - Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado
c) Dočasný přístup pro zlepšení - Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo
d) Doplňování zboží s Duty Free - Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria
e) Přepracování pod celním dohledem - Transformación bajo control Aduanero
f) Celní sklad - Depósito Aduanero
g) Reimport v nezměněném stavu - Reimportación en el mismo estado
Do Ekvádoru je zakázán dovoz následujících produktů: vybrané chemikálie (fungicidy, pesticidy), použité pneumatiky vč.
vulkanizovaných, hadí kůže, vydělávané kůže různých zvířat s použitím metody rostlinného vydělávání, použité prádlo a
obuv, slonovina a výrobky z ní a ostatní (kosti, želví krunýře, rohy a paroží aj.).
Produkty se zákazem nebo omezením jsou popsány v jednotlivých rezolucích Ministerstva zahraničního obchodu.
Sekretariát Ministerstva průmyslu a produktivity schválil v roce 2011 rezoluci, ve které omezuje dovoz 87 komodit
obsahující vozidla, mobilní telefony aj. (www.aduana.gob.ec).
V roce 2010 byl přijat nový zákon o výrobě, obchodu a investicích (COPCI), obsahující Celní zákon, který zavádí několik
důležitých změn; kategorizuje chybné/špatné informace o dováženém zboží s vlastním procesem doložení cla:
(i) Tacitní (Tácito) – Problémy s doložením cla, může být importováno s podmínkou zaplacení pokuty
(ii) Definitivní (Definitivo) – Zboží bylo odesláno do celního skladu a stalo se majetkem SENAE
(iii) Expresní (Expreso) – Zásilka byla opuštěna na základě žádosti zasílatele nebo příjemce
Zákon též zvyšuje pokuty: pokud se objeví „tacitní“ chyba v zásilce, pokuta je 132 USD, po 10 dnech nenapravení chyby je
třeba zaplatit dalších 132 USD, po 30 dnech je pokuta 2 640 USD.
Dále stanovuje, že darované zásilky mohou být přijaty pouze od registrované neziskové organizace. U některých komodit
jsou navíc požadovány certifikáty původu zboží, registrace a homologace, viz následující přehled:

Dovozní licence
V případě celé řady dovážených produktů musí importér před vlastním dovozem požádat o dovozní licenci u státních
orgánů podle typu zboží, a to prostřednictvím on-line platformy VUE:
Ministerstvo průmyslu a výroby (MIPRO) uděluje licence v oblasti automobilového průmyslu a elektronických zařízení.
Ministerstvo zemědělství, dobytka, akvakultury a rybolovu (MAGAP) uděluje licence v případě dovozu některých
masných a mléčných výrobků; jemu podřízený útvar pro akvakulturu uděluje licence pro dovoz ryb.
Jemu podřízená instituce AGROCALIDAD (státní agentura pro zajištění kvality zemědělských produktů) je odpovědná za
dovozní licence pro import živých zvířat, živočišných produktů i mnohých rostlinných produktů.
Telekomunikační úřad (ARCOTEL) je příslušný orgán pro licence pro import dekodérů a satelitních přijímačů.
Ředitelství pro kontrolu zbraní společného vedení ozbrojených sil (CC. FF. AA.) uděluje dovozní licence na zbraně,
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munici a výbušniny, ale i pyrotechnický a NBC materiál, dusičnany apod., které mohou sloužit pro výrobu výbušnin.

Povinné registrace dovozců
Pro mnohé zboží je též nutná registrace dovozců:
Na MIPRO musí být registrováni importéři nových pneumatik, textilních výrobků, obuvi, soli pro nekonzumní účely,
některých primárních komodit apod.
Na ARCOTEL v případě telekomunikačních zařízení.
Mnohé mléčné a masné výrobky musí být registrovány na institucích, spravovaných MAGAP, zejména AGROCALIDAD.
Přímo MAGAP registruje importéry živých zvířat, živočišných / rostlinných produktů a veterinárních přípravků a léků
(importéři i produkty).
ARCSA (Národní agentura pro zdravotní regulaci, kontrolu a dohled) v gesci ministerstva zdravotnictví (MSP) musí
předem registrovat jakýkoliv dovoz potravin (v případě mnohých mléčných a masných výrobků zároveň vedle MAGAP, viz
výše) a též léků, zdravotnické techniky, primárních produktů pro lékařské použití a hygienických produktů.
Pozn.: Dovoz kosmetických výrobků musí být předem notifikován ARCSA, musí být doložen homologační certifikát a
v mnohých případech jsou vyžadovány i výsledky různých laboratorních testů.
CONSEP (Národní rada pro kontrolu drog a omamných látek) registruje dovoz kontrolovaných chemikálií
Na MSP musí být dále předem registrován dovoz alkoholických nápojů (a též zároveň získána příslušná dovozní licence).
Ekvádor má též možnost chránit svůj trh před citlivými výrobky v rámci sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS).

Standardizace (homologace)
Na celé spektrum výrobků se vztahuje povinnost homologace. Příslušnou institucí je Ekvádorský institut pro standardy
(INEN - www.normalizacion.gob.ec), který po splnění podmínek vydává příslušný certifikát.

Konkrétní kroky, které je třeba podniknout
1. Registr dovozců (Registro de Importadores)
a) Je nutné obdržet tzv. RUC (Registro Único de Contribuyente), který je vydán Úřadem finanční správy (Servicio de
Rentas Internas, SRI), být zaznamenán v aktivním stavu s platným potvrzením příjmů a být v databázi SRI jako daňový
poplatník.
•

Požadavky na získání RUC a potřebné formuláře jsou popsány na webu www.sri.gob.ec a liší se pro právnické a
fyzické osoby.

b) Elektronický podpis a identifikace společnosti (Certificado Digital)
•

Banco Central del Ecuador: www.eci.bce.ec/web/guest (od roku 2016 prostřednictvím matričních úřadů)

Dokumenty se posílají naskenované ve formátu pdf a liší se pro fyzické, právnické osoby nebo osoby s veřejnou funkcí.
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•

Security Data: www.securitydata.net.ec

c) Registrace na portálu Ecuapass (https://portal.aduana.gob.ec/), kde uživatel spravuje své záležitosti online.
2. Dovozní celní prohlášení (La declaración aduanera de Importación, DAI)
•

Pro doložení cla je nutné, aby bylo zboží ohodnoceno celním agentem akreditovaným SENAE, viz
www.aduana.gob.ec.

•

Celní prohlášení (La declaración aduanera de Importación, DAI) je prezentováno elektronicky, je však potřeba
zachovat i originál v případě kontroly.

3. Dokumenty v digitální podobě přiložené k DAI přes ECUAPASS
•

Průvodní dokumenty k DAI (documentos de acompañamiento) k předběžné kontrole by měly být zpracovány a
schváleny před odesláním zboží; musí být předloženy fyzicky nebo elektronicky, spolu s celním prohlášením, pokud
jsou požadovány.

Podklady k DAI
•

Přepravní dokument (documento de transporte) - doklad, který potvrzuje vlastnictví zboží a může být doručen ještě
před odesláním nebo předložením celního prohlášení. Převzetí přepravního dokladu implicitně znamená i převzetí
ostatních průvodních dokladů kromě těch osobního charakteru, jako je povolení CONSEP, Ministerstva obrany (CC.
FF. AA.) aj.

•

Obchodní faktura nebo doklad o obchodní transakci potvrzuje hodnotu obchodní transakce při dovozu nebo vývozu
zboží. Předložit se musí originální dokument a musí obsahovat informace uvedené v příslušných právních předpisech
a data, která lze ověřit.

•

Dokumenty, které SENAE nebo instituce regulující zahraniční obchod považuje za nezbytné.

Jakmile je celní deklarace (DAI) přijata, systém vydá ověřovací číslo (rubopis) a sdělí příslušnou klasifikační skupinu (canal
de aforo).
4. Zaplacení celních poplatků
Pro zjištění hodnoty celkového zdanění je třeba vědět, v jaké klasifikační skupině se produkt nachází. Dále je nutné
zaplatit následující celní poplatky:
•

Ad valorem (clo za zboží) - poplatek, který spravuje celní správa Ekvádoru. Procento se liší v závislosti na druhu
zboží a poplatek je aplikován na součet nákladů, pojištění a přepravného (základ pro clo).

•

FODINFA (Fond rozvoje pro děti) – poplatek spravuje INFA, jedná se o 0,5 % ze základu.

•

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales, spotřební daň) – spravuje SRI. Procento se liší v závislosti na zboží a
službách, které se dováží (www.sri.gob.ec záložka nalevo: Impuestos).

•

DPH (daň z přidané hodnoty, IVA) – spravuje SRI a odpovídá 12 % ze základu + Ad valorem + FODINFA + ICE.

Pro vývoz z Ekvádoru je třeba splnit následující podmínky:
1. Registr vývozců (Registro de Exportadores) – proces je stejný jako u Registru dovozce (viz výše)
•

dle COMEXI (Národní rada pro zahraniční obchod a investice) je třeba se dále registrovat u Ministerstva průmyslu a
produktivity u vývozu:

(i) odpadu a šrotu železných a neželezných kovů;
(ii) kůže a kožešin.
2. Vývozní celní prohlášení (Declaración Aduanera de Exportación, DAE)
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Může být doprovázeno fakturou, proforma fakturou nebo dokumentací před naložením zboží. DAE nepotvrzuje jen záměr
zásilky, ale je též prohlášením, které vytváří právní vztah a povinnosti vůči Národní celní službě Ekvádoru.
Údaje zapsané v DAE:
•

Informace o vývozci

•

Popis zboží

•

Údaje o odesílateli

•

Cíl zásilky

•

Množství

•

Hmotnost aj.

Digitální dokumenty, které doprovázejí DAE prostřednictvím ECUAPASS jsou:
•

Originál faktury

•

Předchozí povolení (v případě potřeby)

•

Elektronická osvědčení o původu (v případě potřeby)

Jakmile je DAE přijato, zboží vstupuje do primární zóny (Zona Primaria) regionu, kde se bude naloďovat, a tam bude zboží
zaregistrováno a připraveno k vyslání.
Zboží bude přiřazeno do příslušné skupiny (canal de aforo):
•

Canal de Aforo Documental - je určen úředník odpovědný za vyřízení autorizace, následuje přijetí poplatku,
přezkoumání elektronických dat a naskenovaných dokumentů. Pokud je vše v pořádku, úředník šetření uzavře a dá
povolení k nalodění.

•

Canal de Aforo Físico Intrusivo – kromě kontroly v případě „Canal de Aforo Documental“ dojde k fyzické kontrole,
která je monitorována.

•

Canal de Aforo Automático - povolení bude následovat automaticky při vstupu zboží do dočasných skladů nebo
primární zóny.

Více informací je na www.aduana.gob.ec.

Ochrana domácího trhu
V červnu 2012 bylo (tehdy) Ministerstvem zahraniční věcí, obchodu a integrace vydáno několik usnesení (No. 63, 66, 67),
kterými byl omezen dovozu určitých produktů, u kterých bylo stanoveno, že mohou být vyráběny na domácím trhu.
Celkově tato omezení postihují 106 výrobků, mezi nimi některé typy alkoholických nápojů, automobily, mobilní telefony a
elektronická zařízení. Omezení v podobě kvót jsou dvojího druhu: množstevní a hodnotová, přičemž vláda se tímto
opatřením snaží zvrátit tendenci k pasivní obchodní bilanci. Kvóty jsou určovány s jednoletou platností vždy na počátku
roku.
Alkoholické nápoje od roku 2012 podléhaly omezení, a to v podobě dodatečné daně 1 % z každé lahve a 0,25 dolaru
odvedeného z každého procenta alkoholu, který nápoj obsahuje. Avšak vzhledem k tomu, že Ekvádor 1. 1. 2017 přistoupil
k mnohostranné dohodě o volném obchodu (FTA) s EU, z EU/ČR je možné alkohol nyní dovážet bezcelně (pozn. avšak se
spotřební daní ICE a daní z přidané hodnoty).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
Ke zřízení pobočky v Ekvádoru je nutné předložit rozhodnutí statutárních orgánů mateřské společnosti. Pro zřízení
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společnosti s ručením omezeným je nutný souhlas Valného shromáždění společníků (Junta General de Socios). Zápis o
rozhodnutí zřídit společnost, a to včetně výše kapitálu a jmenování zákonného reprezentanta pro Ekvádor, musí být
notářsky ověřen v místě konání schůzky a superlegalizován konzulátem Ekvádoru / apostilován (pozn. stanovy společnosti
musí výslovně umožňovat zakládání poboček v zahraničí). Minimální výše kapitálu pro pobočku zahraniční právnické
osoby je stanovena na 2000 USD a realizována prostřednictvím bankovního převodu. Příslušný ekvádorský konzulát též
musí na základě notářsky ověřených a přeložených dokumentů (mj. výpis z obchodního rejstříku) vydat certifikát o právní
existenci firmy a způsobilosti jednat v zahraničí.
Uvedená dokumentace se předá ekvádorskému právnímu zástupci ke zřízení pobočky, který publikuje oznámení v
oficiálním místním deníku. Následně notář v Ekvádoru provede zápis o úkonu, který je nutno zaregistrovat v obchodním
rejstříku (Registro Mercantil). Po provedení registrace a jmenování administrátora firmy je nutno požádat finanční úřad
(SRI) o vystavení Registrace daňového poplatníka (Registro Único de Contribuyentes).
Pro zřízení společnosti v Ekvádoru je nutná registrace vkladu kapitálu v ekvádorském bankovním systému. Pro akciové
společnosti (sociedad anónima) ekvádorských fyzických a právnických osob je stanoven minimální kapitál ve výši
800 USD; pro společnosti s ručením omezeným 400 USD. V případě joint venture se podmínky tohoto podniku řídí
stejnými pravidly jako při zřizování poboček zahraničních firem.
O zakládání podniku v Ekvádoru vypracovala Skupina Světové banky studii Doing Business-Ecuador. Podle tohoto
průzkumu pro období 2017-2018 (snadnost zakládání podniků, průměrné počty dnů pro jednotlivé administrativní úkony
apod.) se Ekvádor v celosvětovém měřítku umístil na 118. místě (v předchozím hodnocení byl na 114. místě).

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
V zemi jsou obvyklé všechny formy propagace, inzerce, reklamy či využívání hromadných sdělovacích prostředků, a to
zejména televize a rozhlasového vysílání. Rovněž z hlediska aplikovaného marketingu neexistují žádné zvláštnosti a jsou
využívány všechny formy marketingu v závislosti na obchodovaném artiklu. České výrobky jsou na místním trhu stále
exotické (nejen proto, že mnozí Ekvádorci netuší, kde se Česká republika na mapě nachází) a místní nemají k neznámému
produktu důvěru. Dokud prodejce nepřesvědčí zákazníka o kvalitách, servisu a (dobré) ceně, produkt si nekoupí, i kdyby
byl sebelepší. Nutno počítat s tím, že reklamní a propagační materiály musí být ve španělské verzi. Anglická či jiná
jazyková mutace není vhodná.
K významným veletrhům a výstavám v teritoriu viz kalendář akcí v kap. 5.2.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
Problematika duševního vlastnictví se řídí zákonem o duševním vlastnictví. Touto problematikou se v Ekvádoru zabývá
Institut duševního vlastnictví (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual). Nicméně pirátství v oblasti hudby,
kinematografie či softwaru je rozšířené. V rámci ochrany průmyslového vlastnictví jsou chráněny značky, loga, firemní
slogany a vynálezy. Patenty platí 20 let.

6.6 Trh veřejných zakázek
Režim zadávání veřejných zakázek se řídí Zákonem o národním systému veřejných zakázek (Ley Orgánica del Sistema
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Nacional de Contratación Pública). Ten stanovil, že národní i mezinárodní dodavatelé musí být zaregistrováni v jednotném
registru dodavatelů (RUP). Příslušným orgánem a regulátorem, který na veřejné zakázky dohlíží a vypracovává zadání
tendrů, je SERCOP (též spravuje portál k veřejným zakázkám, dostupný na
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/herramientas-de-busqueda/). Základní informace o procedurách jsou
uvedeny v záložce Programas/Servicios. Roční plány pro veřejné nákupy (Plan Anual de Contratación / PAC) jsou
sestavovány na rok dopředu a za každou státní instituci zvlášť.
V zásadě jsou právní úpravou umožněny rovné podmínky pro místní i zahraniční subjekty. V případě veřejných zakázek na
poradenské služby je možné vyzvat zahraniční poradenské společností až poté, co v průběhu 30-denní lhůty (po první
výzvě) o zakázku neprojeví zájem domácí společnost, či nesplňuje podmínky (upřednostňují se v tomto případě domácí
kapacity).
Kontrakty s vládním financováním schvaluje výhradně prezident republiky. U každého ministerstva nebo provinční vlády
se ustavuje pětičlenný výbor (Comité de Contrataciones), který ustanovuje soutěžní podmínky a jmenuje technickou
komisi, která vyhodnocuje předložené nabídky. Obvykle se vyžaduje složení bid bondu nebo bankovní záruky, jejíž výše je
závislá na objemu kontraktu. Zároveň je vratná účastníkům, kteří se nekvalifikovali, a změnitelná na performance bond
pro ty, kteří uspěli, a to s platností do úplného splnění kontraktu. Jiné zvláštní podmínky, které by odlišovaly Ekvádor od
ostatních latinskoamerických zemí, nejsou stanoveny. Licitační podmínky jsou vždy připravovány a vyhlašovány na každou
zakázku separátně dle lokálních a státních norem, a to v souladu se státním plánem modernizace země. Pro nákupy
soukromého sektoru nejsou licitace vyžadovány.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
Řešení sporů
Obchodní spory vyplývající z neplnění a nedodržení podmínek ze smluvního ujednání mezi partnery (Contratos de
Compra-Venta) jsou obvykle řešeny arbitrážní cestou u obchodních komor v Quitu nebo v Guayaquilu (Cámara de
Comercio), nebo u civilního soudu. Pro řešení těchto sporů jsou aplikována pravidla Obchodního zákoníku (Código de
Comercio). Nejvyšší instancí je Nejvyšší soud (od roku 2008 název Corte Nacional de Justicia; na nižší úrovni pak Cortes
provinciales de Justicia). Pro řešení obchodních sporů je stanovena povinnost využívat služeb místních právních zástupců.

Problémy a rizika místního trhu
Kromě běžných rizik vyplývajících z komerční činnosti (např. nezaplacení dodávky, reklamace zboží apod.) je třeba mít na
zřeteli riziko možných sociálních nepokojů, stávek a zvýšené míry kriminality obecně. Z těchto důvodů se pro zajištění
návratnosti pohledávky z titulu dodávek zboží a služeb doporučuje vyšší forma zajištění (bankovní záruka, aval apod.).
Dále se doporučuje ve styku s novými partnery vyžadovat placení neodvolatelným potvrzeným akreditivem nebo placení
předem.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka
Běžná platební podmínka ve vztahu k zahraničním dodavatelům je neodvolatelný potvrzený akreditiv. V případě
poskytnutí úvěrových podmínek se doporučuje maximální zajištění pohledávky, a to nejlépe bankovními instrumenty jako
je bankovní záruka, bankovní aval aj. Co se platební morálky týče, doporučuje se obezřetnost a důkladnost při zajišťování
návratnosti pohledávky. Neodvolatelné L/C, bankovní záruky a směnky jsou akceptované českými bankami a finančními,
faktoringovými a forfaitingovými společnostmi i k předtermínovým výplatám.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
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prodejní doba
Místní zvyklosti
V Ekvádoru se nevyskytují specifické zvláštnosti či zvyklosti, kterými by se stát odlišoval od okolních latinskoamerických
zemí andského regionu. Ekvádorci jsou velmi komunikativní a není problém s nimi navázat kontakt. Obchodní partneři
téměř vždy upřednostňují nedokonalou španělštinu před bezvadnou angličtinou. Znalost španělštiny je proto pro
obchodní jednání velmi výhodná.
V praktické rovině je nutno vždy počítat s liknavostí Ekvádorců v otázce časové dochvilnosti. Zpoždění obchodních
partnerů, pokud se týče smluveného času schůzky, není považováno za neslušnost a toleruje se. Pochopitelně na důležité
schůzky s vysokými představiteli státní správy či reprezentanty velkých firem se doporučuje - vzhledem k jejich časové
zaneprázdněnosti a nutnosti plánování schůzek ve značném předstihu - dostavit se včas.
Nelze říci, že by ekvádorští obchodní partneři vynikali striktním dodržováním přijatých závazků, spíše je třeba počítat
s liknavějším přístupem. Urgence jsou v tomto ohledu běžnou praxí. Potrpí si na dobré zacházení a ocení pozvání na
pracovní oběd nebo večeři. Schůzky je třeba dojednávat v předstihu a běžným zvykem je jejich potvrzování zhruba den
před sjednaným datem.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
V Ekvádoru se slaví níže uvedené státní/církevní svátky. V závěru roku 2016 byl schválen nový zákon, podle kterého bude
mít Ekvádor ročně 11 celostátních dnů volna a 1 místní (pevné počty). Počínaje rokem 2017 se přesouvají dny volna podle
následujících pravidel:
•

Připadne-li svátek na neděli, dnem volna je následující pondělí

•

Připadne-li svátek na sobotu, dnem volna je předchozí pátek

•

Připadne-li svátek na úterý, dnem volna je pondělí (den před)

•

Připadne-li svátek na středu nebo čtvrtek, dnem volna je následující pátek

Poslední dvě pravidla se neuplatňují v případě nového roku, Vánoc a karnevalového úterý
•

1. 1.: Nový rok

•

únor - březen: Karneval

•

březen - duben: Velký pátek

•

1. 5.: Svátek práce (např. v roce 2017 přesunut na 26. 5.)

•

24. 5.: Bitva u Pichinchy

•

25. 7.: Založení Guayaquilu (místní svátek)

•

10. 8.: Den nezávislosti (např. v roce 2017 přesunut na 11. 8.)

•

9. 10.: Nezávislost Guayaquilu

•

2. 11.: Památka zesnulých

•

3. 11.: Nezávislost Cuency

•

6. 12.: Založení Quita (místní svátek)

•

25.12.: Vánoce

Obvyklá pracovní doba
•

08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 hodin

Prodejní doba:
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•

09:00 – 22:00

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
Pro české občany cestující do Ekvádoru není vyžadováno vízum, pro ekvádorské občany vydává vízum zastupitelský úřad
v Limě. Při odletu ze země na letišti Tababela v Quitu (Mariscal Sucre / UIO) existuje letištní poplatek 59 USD. Na letišti
v Guayaquilu existuje jednotný poplatek 29,78 USD. Od roku 2011 však letecké společnosti začaly tyto poplatky zahrnovat
do ceny letenky pro mezinárodní lety a od roku 2012 pasažéři letící do Kolumbie uhradí poplatek rovný vnitrostátnímu.
Zvláštní poplatky jsou vyžadovány při vnitrostátním letu na Galapágy. Při příletu do země se nevyžaduje zdravotní
certifikát ani povinné očkování, ledaže by daná osoba přilétala do Ekvádoru z rizikové oblasti na žlutou zimnici. Cesta
z letiště v Quitu do centra stojí s taxi cca 20 USD, autobusem je to cca 8 USD, doporučuje se použít taxi nebo osobní vůz
místního zástupce. Cesta trvá cca 45 – 50 minut.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
V současné době došlo k výraznému zhoršení bezpečnostní situace na hranici s Kolumbií, kde se v prvním pololetí 2018
odehrálo několik násilných incidentů na ekvádorských občanech spáchaných guerillovou organizací FARC. Tato situace je
de facto vyústěním dlouhodobého nedostatku pozornosti dané oblasti ze strany vlády, který usnadnil rozšíření povstalců
a nelegálních aktivit, především obchodu s drogami, se zbraněmi, ale i se dřevem, s palivy a nerostnými surovinami.
Odhaduje se, že mezi kolumbijským městem Tumaco a ekvádorským San Lorenzo působí kolem 12 skupin překupníků
drog. Z výše uvedených důvodů není bezpečné podnikat cesty do regionů Esmeraldas, Sucumbíos a Carchi.
Ve větších městech (Guayaquil, Quito) je třeba dávat si pozor na drobnou pouliční kriminalitu i závažnější zločiny. Dále je
nutno dodržovat adekvátní pravidla osobní bezpečnosti vhodná pro rozvojové země, tj. nevyhledávat odlehlá místa,
omezit jednání a schůzky v pozdních večerních (ranních) hodinách, jezdit oficiální taxi službou apod. Dalšími
bezpečnostními zásadami jsou necestovat v noci, po setmění vycházet jen ve čtvrtích se zvýšenou bezpečností, nenosit u
sebe příliš velkou hotovost, zavazadla ponechávat na bezpečném místě a dát přednost jednoduchému a neokázalému
oblečení. Taktéž se doporučuje vyhýbat se pouličním demonstracím, jejichž četnost má tendenci narůstat. Při cestách do
vnitrozemí je vhodným opatřením kontaktovat Velvyslanectví ČR v Peru s žádostí o informaci o aktuální bezpečnostní
situaci a v každém případě dobrovolná on line registrace v databázi DROZD a vložení plánovaného itineráře.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
Zaměstnávání občanů ČR podléhá vnitřním předpisům, tzn., že je třeba získat pracovní povolení a zejména povolení k
pobytu za účelem zaměstnání (pracovní průkaz – carné ocupacional). Vyřizování těchto formalit není jednoduché,
vyžaduje velkou trpělivost a zejména jistý časový předstih. Více informací o požadavcích je dostupné na webu
ministerstva práce www.trabajo.gob.ec.
Příslušná žádost je vygenerována v on line v systému ministerstva práce, podepsána žadatelem a zaměstnavatelem (nebo
jeho autorizovaným zástupcem). Dále je zapotřebí barevná kopie platného pasu (datové stránky i stránky se vstupním
razítkem), jednoduchá kopie pracovní smlouvy registrované na ministerstvu práce a stvrzenka o provedení této registrace.
Dále je nutný doklad o splnění pravidla 20/80 (tj. max. 20 % zaměstnanců cizinci a min. 80 % Ekvádorci) dle platné právní
úpravy.
V přístupovém protokolu, prostřednictvím kterého se Ekvádor od 1. 1. 2017 stal účastníkem mnohostranné dohody o
volném obchodu (FTA) s EU je dále zakotveno, že ve firmách z EU s více než 10 zaměstnanci budou muset ekvádorští
občané tvořit minimálně 90 %.
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6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
Čeští občané s trvalým pobytem v Ekvádoru využívají místní zdravotní péče při plném zdravotním a sociálním pojištění
buď ze svých prostředků, nebo s povinným příspěvkem zaměstnavatele. Jiné zvláštní podmínky stanovené pro cizince
nejsou. Za lékařské ošetření se platí ihned v hotovosti, náročnější lékařské zákroky je nutné hradit předem. Pro cesty do
Ekvádoru se doporučuje zajistit si cestovní pojištění. V případě nutnosti vyhledání lékařské péče pak pacient uhradí tuto
péči na místě (v hotovosti nebo platební kartou) a následně s lékařskou zprávou a účtenkami nahlásí pojistnou událost u
své 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
Teritoriální působnost v relaci s Ekvádorem má ZÚ Lima se sídlem na adrese:
Velvyslanectví České republiky v Limě
Embajada de la República Checa
Adresa: Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima, Peru
Telefon: 00511/2643381, 2643374
Fax: 00511/2641708
E-mail: lima@embassy.mzv.cz
E-mail ekonomický úsek: Commerce_Lima@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/lima
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 08.30 - 17.00
Úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí, středa, pátek 09.00 - 12.00
Víza: úterý a čtvrtek 09.00 - 12.00
(Umístění ZÚ v Limě: křižovatka ulic Av. Salaverry a Av. Javier Prado; čtvrť San Isidro; přístup z ulice Baltazar la Torre)
Honorární generální konzulát Guayaquil
Consulado honorario de la RepúblicaCheca en Guayaquil
Honorární konzul: Ing. José M. Aguilar Mora - Consul ad Honorem
Adresa: Av. Tercera 520 y CalleCuarta, Los Ceibos, P.O.Box 09-01-5094, Guayaquil, Repúblicadel Ecuador
Telefon: 00593-4-2000023, 2000904
Fax: 00593-4-2004530
E-mail: guayaquil@honorary.mzv.cz, gye.honorarycz@gye.puntonet.ec
Honorární konzulát v Quitu (znovu otevřen od 1. 6. 2016)
Consulado Honorario de la República Checa en Quito
Honorární konzul: Arq. Tommy Schwarzkopf
Adresa: Av. Eloy Alfaro y Mariana de Jesús, Edif. Gaia, Piso 7, Oficina 72, Quito, República del Ecuador
Telefon: 00593/4502763 nebo 4502796
E-mail: quito@honorary.mzv.cz, tommyschwarzkopf@consulhcz.com

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
Teritoriální odbor pro Ekvádor / Latinskou Ameriku:
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MZV
•

AMER (Odbor amerických států), tel. +420 224 182 113, email.: amer_sekretariat@mzv.cz

•

OED (Odbor ekonomické diplomacie), tel. +420 224 182 592, email.: oed@mzv.cz

MPO
•

Odbor zahraničně ekonomických politik II (OZEP II), tel. +420 224 853 070, email.:
ozep-mimoevropske-staty@mpo.cz

CzechTrade
•

V červenci 2016 otevřela (s působností mj. pro Ekvádor) Česká agentura na podporu zahraničního obchodu
CzechTrade v Limě svoji novou zahraniční kancelář. Kontakt na jejího ředitele Ing. Emila Ulrycha: email:
emil.ulrych@czechtrade.cz tel: +51-1/264 33 74, 264 33 81 (linka 35)

České instituce / agentury
•

ČC a CzechInvest nemají v Ekvádoru svá zastoupení. Regionální kancelář CzechTourism s působností pro Ekvádor
sídlí v Mexico City.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
Pro volání do Ekvádoru platí mezinárodní předvolba +593.
•

Policie: 101

•

Hasiči: 102

•

Infolinka: 104

•

Ambulance: 911

•

Letiště Mariscal Sucre, Quito: +593 2-395-4200

•

Ochrana spotřebitele: 02 394 8760 (linky 2231 a 2229)

Nemocnice v Quitu:
•

Hospital Metropolitano: 02 399 8000

•

Hospital de Especialidades FF.AA. (vojenská nemocnice): 02 396 8300

•

Hospital Vozandes: Teléfono: 02 397 1000

Nemocnice v Guayaquilu:
•

Hospital Alcívar: (04) 3720-100

•

Hospital Clínica Kennedy: (04) 2289-666 / (04) 2295-388

7.4 Internetové informační zdroje
Politicko-ekonomické a obchodní informace lze nalézt na těchto webových stránkách:
•

Informace vlády, ministerstev: www.cege.gob.ec

•

Finanční a ekonomické informace a statistiky CB: www.portal.bce.fin.ec / přesněji

•

Statistiky k Ekvádoru: www.ecuadorencifras.gob.ec

•

Obchodní komora Quito: www.lacamaradequito.com

•

Obchodní komora Guayaquil: www.lacamara.org
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•

Ústava, její změny: www.ecuanex.net.ec/constitucion

•

Ministerstvo zahraničních věcí (účast v mezinárodních organizacích aj.): www.cancilleria.gob.ec

•

Ministerstvo financí (státní rozpočet): www.finanzas.gob.ec

•

Centrální daňový úřad (daňový systém, výběr daní): www.sri.gob.ec

•

Informace o státních zakázkách: http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop

•

Obchodní rejstřík: http://registromercantil.gob.ec/

•

Celní úřad (SENAE): www.aduana.gob.ec

•

Kontrolní úřad: www.contraloria.gob.ec

•

Státní agentura pro podporu exportu a investic: www.proecuador.gob.ec

•

Deník El Comercio: www.elcomercio.com

•

Deník El Universo: www.eluniverso.com

•

Deník Expreso: www.expreso.ec
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