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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu: Salvadorská republika (República de El Salvador)
Složení vlády:
• Prezident – Nayib Armando Bukele Ortez
• Ministr vnitra – Mario Edgardo Durán Gavidia
• Ministr financí – Nelson Eduardo Fuentes Menjivar
• Ministr spravedlnosti a bezpečnosti – Rogelio Eduardo Rivas Polanco
• Ministryně zahraničních věcí – Juana Alexandra Hill Tinoco
• Ministr obrany – René Francis Merino Monroy
• Ministryně hospodářství – María Luisa Hayem Breve
• Ministryně zdravotnictví – Ana del Carmen Orellana Bendek
• Ministr zemědělství – Pablo Salvador Anliker Infante
• Ministryně vzdělávání, vědy a technologií – Karla Evelyn Hananía de Varela
• Ministr veřejných prací a dopravy – Edgar Romeo Rodríguez Herrera
• Ministr práce a sociálních věcí – Óscar Rolando Castro
• Ministr životního prostředí a přírodních zdrojů – Fernando Andrés López Larreynaga
• Ministryně cestovního ruchu – Morena Ileana Valdez Vigil
• Ministryně kultury – Suecy Beverly Callejas Estrada
• Ministryně bydlení a městského rozvoje – Michelle Sol
• Ministryně místního rozvoje – María Chichilco

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

Počet obyvatel:
V Salvadoru žije podle posledních odhadů 6,5 mil. obyvatel (2019), hustota osídlení činí 310 ob./km2 (2019), což je nejvíce
v celé Latinské Americe. Přibližně 2,84 mil. obyvatel je ekonomicky činných a přibližně 72 % z celkového počtu populace
žije ve městech (2019). Průměrný roční přírůstek činil přibližně 0,5 % (2019). (data: https://datos.bancomundial.org)
Demografické složení:
Největší skupinu obyvatelstva tvoří mesticové (86,3 %), následují běloši (12,7 %), indiáni (1 %).
Úřední jazyk:
Oficiálním jazykem Salvadoru je španělština. Některé místní komunity stále mluví svými domorodými jazyky. Mezi
domorodé jazyky v Salvadoru lze řadit Náhuatl, jazky Pipil, dále Q´eqchi a Cacaopera. Řada místního obyvatelstva se
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domluví anglicky, který je na školách vyučován již přes 50 let díky migrantům z Velké Británie. Druhým nejrozšířenějším
jazykem na školách je francouzština.
Vyznání:
V zemi vyznává většina obyvatel náboženství římsko-katolické (56,6 %), protestantské – evangelíci (27,9 %), dále je
zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel a také svědci Jehovovi a Mormoni.
Administrativní členění:
Salvador se dělí na 14 departamentů a 262 autonomních obcí. Země je rozdělena do tří zón: západní, centrální a
východní.

Zóna Departament Hlavní město Rozloha (km²) Počet
obyvatel(2007)*

Západní

zóna

Ahuachapán Ahuachapán 1,240 319 503

Santa Ana Santa Ana 2,023 523 655

Sonsonate Sonsonate 1,226 438 960

Centrální

zóna

La Libertad Santa Tecla 1,653 660 652

Chalatenango Chalatenango 2,017 192 788

Cuscatlán Cojutepeque 756 231 480

San Salvador San Salvador 886 1 567 156

La Paz Zacatecoluca 1,224 308 087

Cabañas Sensuntepeque 1,104 149 326

San Vicente San Vicente 1,184 161 645

Východní

zóna

Usulután Usulután 2,130 344 235

San Miguel San Miguel 2,077 434 003

Morazán San Francisco Gotera 1,447 174 426

La Unión La Unión 2,074 238 217

*poslední sčítání lidu v Salvadoru

Zdroj: DIGESTYC Salvador.
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1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel Jednotka 2015 2016 2017 2018 2019

HDP % 2,4 2,58 2,32 2,5 2,2

HDP v běžných
cenách

mil. USD 23 432 24 140 24 917 26 047 26640

HDP/ob. USD 7 445 7 677 7 968 8 329 8 627

Míra inflace % 1,0 -0,9 2,0 0,4 -0,2

Míra
nezaměstnanosti

% 7,0 7,0 6,9 6,9 6,8

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, Světová banka

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

Salvadorská vláda dlouhodobě aplikuje restriktivní fiskální politiku s důrazem na kontrolu státních výdajů.

Státní rozpočet Salvadoru (mil. USD)

2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy 4 138,0 4 568,3 4 957,8 5 467,5 6 713,2

Výdaje 4 425,7 4 804,9 4 957,8 5 467,5 6 713,2

Saldo -287,4 -236,6 0 0 0

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador

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

2015 2016 2017 2018 2019
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Běžný účet
platební bilance (v
mil. USD)

-920,0 -530,7 – 501,3 -935,5 - 469,8

Kapitálový
účet platební
bilance (v mil.
USD)

66,0 69,9 85,1 138,6 167, 45

Finanční účet
platební bilance (v
mil. USD)

-759,52 -787,1 -501.5 -849.7 145

Devizové rezervy
(v mld. USD)

2670,2 2922,99 3273,16 3401,03 3 638

Hrubá
zahraniční zadluženost
(v mil. USD)

15 572 16 566 17 180 17 511 17 531

Veřejný dluh/HDP
(v %)

70,8 72,7 73,7 72,8 74,7

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, The Economist Intellligence Unit

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Salvadorský bankovní a finanční sektor prodělal hluboké změny po reformách v letech 1990–1991. Reformy dosud státem
ovládaný bankovní sektor liberalizovaly, umožnily vstup zahraničních subjektů, udělily větší pravomoc Centrální bance a
vytvořily autonomní orgán bankovního dohledu. Ve stejné době byl rovněž liberalizován kapitálový trh a operace s
devizovými prostředky.

V současné době je naprostá většina bank kontrolována soukromými subjekty, ať už domácími nebo zahraničními. Legální
rámec finančních a bankovních operací tvoří Zákon o bankách a finančních institucích (Ley de Bancos y Financieras),
Zákon o Centrální rezervní bance (Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador), oba z roku 1991, a dále
Zákon o Superintendenci finančního systému (Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero) z roku 1990.
Vytváření ekonomické politiky, která ovlivňuje bankovní sektor, spadá do kompetence Centrální rezervní banky (Banco
Central de Reserva de El Salvador). Superintendence bankovního systému (Superintendencia del Sistema Financiero) pak
dohlíží na splnění podmínek při zakládání, registraci a operacích finančních institucí. V roce 2002 vláda prosadila reformu
zákona o bankách z roku 1999.

Nový zákon povolil bankám investovat na zahraničních trzích, což vneslo do finančních služeb novou dynamiku. Došlo ke
snížení počtu komerčních bank z 16 v roce 1999 na 11 v roce 2004, čímž se zvýšila celková důvěra v bankovní systém. V
bankovním systému působí 9 soukromých bank a 2 státní banky. Hlavními komerčními bankami jsou Banco Agrícola
Comercial a Banco Cuscatlan, které jsou první a třetí nejvýznamnějšími bankami v rámci regionu SA. Tyto banky společně
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s Banco Salvadoreňo a Banco de Comercio pokrývají cca 80 % všech bankovních služeb. Mezi důležité zahraniční banky
patří Citibank a First Commercial Bank of Taiwan. Ze zákona všechny bankovní operace je nutno provádět v USD.

Banky a finanční instituce v Salvadoru: Banco Agrícola, Banco Azteca, Banco Cuscatlán, Banco G&T Continental, Banco de
Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario, Citibank, Scotiabank.

1.7 Daňový systém

Salvadorský daňový systém tvoří daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, převodní daň, daň z nemovitostí a soubor
municipálních daní.

Daň z příjmu

Dani z příjmu podléhají příjmy všech fyzických a právnických osob v zemi, pokud pocházejí z domácích zdrojů. Dani
nepodléhají příjmy ze zahraničí. Daňové zatížení fyzických osob se liší dle výše ročního příjmu či zisku a pohybuje se od 0
% do 30 %. Příjmy právnických osob nad 75 000 SVC ročního zisku jsou zdaněny jednotnou sazbou daně z příjmu ve výši
25 %.

Daň z přidané hodnoty

Dani z přidané hodnoty (Impuesto de Ventas) ve výši 13 % podléhá veškeré zboží a služby s výjimkou základních potravin
(rýže, zelenina) a léků.
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2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

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

Obchodní bilance (mil. USD)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vývoz 5 272,7 5 509,1 5 419,6 5 760,0 5 905,4 5 943,3

Dovoz 10 512,9 10 293,4 9 829,3 10 592,8 11 725,8 12 017,5

Bilance -5 240,2 -4 784,3 -4 409,7 -4 832,8 -5 820,4 -6 074,2

Obrat 15 785,6 15 802,5 14 978,9 16 352,8 17 631,2 17 960, 8

Zdroj: Banco Central de Reserva El Salvador

Oproti předchozímu období export v roce 2019 vzrostl o 2,5 % (145 mil. USD), import vzrostl o 2,4 % (292 mil. USD) a
obrat vzrostl o 1,8 %.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Salvadoru podle podílu na vývozu (r. 2019) – USA (2,48 mld. USD = 41,9 %), Guatemala
(948 mil. USD), Honduras (945,7 mld. USD) Nikaragua (397 mil. USD), Kostarika (267 mil. USD).
Hlavní obchodní partneři Salvadoru podle podílu na dovozu (r. 2019) – USA (3,649 mld. USD), Čína (1,723 mld. USD),
Guatemala (1,273 mld. USD), Mexiko (952 mil. USD), Honduras (727 mil. USD).

Postavení k EU
El Salvador je 118. obchodním partnerem EU. Za rok 2018 země EU do Salvadoru vyvezly zboží v hodnotě 495 mil. EUR a
dovezly produkty v hodnotě 230 mil. EUR. V roce 2017 to bylo 481 mil. EUR v případě vývozů a 249 mil. EUR u dovozů.

2.3 Komoditní struktura

V posledních letech rychle rostl export tzv. netradičních položek, a to především výrobky průmyslu maquila (montovny) a
textilních výrobků (95 % celkového vývozu) a současně se snižoval relativní podíl kávy a dalších zemědělských produktů,
zejména kvůli klesajícím cenám na světových trzích. Káva však zůstává hlavním exportním produktem Salvadoru.
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Hlavní vývozní položky v roce 2019 byly textilní výrobky (trička, košile, svetry, dámské ponožky, spodní prádlo z bavlny),
káva, elektrické kondenzátory, toaletní papír, cukr.
V dovozu převažují výrobky klasifikované jako přechodné, tj. zejména suroviny a polotovary, následuje spotřební zboží a
maquila (montovny).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu začaly v Salvadoru vznikat po schválení příslušných zákonů v roce 1990 (zákon na podporu
zahraničních investic, zákon na podporu exportu). Nový zákon o volných zónách byl schválen v roce 1998. Podle těchto
zákonů jsou volné zóny extra teritoriální celní a fiskální území, kde podnikají místní či zahraniční subjekty v oblasti výroby,
montáže, exportu či reexportu zboží a služeb. Stejné výhody požívají firmy působící v režimu aktivního zušlechťování, kde
je hlavním předmětem činnosti reexport. Firma působící v režimu volných zón může své produkty po zaplacení všech daní
a cel prodávat i na salvadorském trhu. V současné době se v zemi nachází 7 velkých zón volného obchodu, všechny v
rukou soukromých vlastníků. Celkem v Salvadoru působí 17 volných zón.

V režimu zón volného obchodu dále operuje více než 200 individuálních firem. Podle odvětví má největší zastoupení
textilní průmysl, elektronika, strojírenství a farmaceutický průmysl. Volné zóny zaměstnávají cca 60 tisíc pracujících. Celní a
daňové výhody poskytované v režimu volných zón po celou dobu působení podniku ve volné zóně:

• 100% osvobození od veškerých celních poplatků při dovozu surovin, materiálu, polotovarů, dílů, pohonných hmot a
strojního vybavení pro výrobu zboží pro export

• 100% osvobození od daně z přidané hodnoty
• 100% osvobození od daně z příjmu
• 100% osvobození od municipálních daní

V režimu volných zón nejsou aplikovány žádné restrikce, pokud jde o:

• zahraniční vlastnictví podniků
• repatriace zisků a kapitálu
• transfery fondů
• operace v zahraniční měně
• převody platů, úroků, zisků
• zahraniční podíl na managementu firmy

V režimu volných zón může podnikat jakákoli firma s výjimkou některých aktivit, např.:

• cestovní kanceláře a letecké společnosti
• letecká, lodní a pozemní doprava
• banky a pojišťovny
• služby nesouvisející s mezinárodním obchodem
• hotely
• export ropy a zemního plynu
• rybolov
• těžba surovin
• výroba výbušnin a radioaktivních materiálů, cukru, alkoholických nápojů

Zóny volného obchodu v Salvadoru: San Bartolo, El Progreso Industrial Park, Zona Franca El Pedregal, Zona Franca
Miramar, Exportsalva Free Zone, San Marco Free Zone, American Industrial Park, Zona Franca Internacional El Salvador,
Zona Franca Santa Lucía, LIDO Free Zone, atd.
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2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Do Salvadoru díky jeho komparativním výhodám (zejména nízké náklady na pracovní sílu) tradičně směřovaly investice
zejména do průmyslu vyžadujícího vysoký podíl ruční, méně odborné práce – především do textilního průmyslu. Další
tradiční oblastí je pak petrochemický průmysl (rafinerie, čerpací stanice), poslední dobou i výroba elektronických
komponentů, farmaceutický průmysl a strojírenství. Vedle zmíněných nízkých nákladů na pracovní síly, cílené proinvestiční
politiky vlády, systému daňových výhod pro zahraniční investory a liberálního podnikatelského prostředí zde klíčovou roli
sehrává pokračování rozsáhlého privatizačního programu vlády.

Nejvýznamnější investoři v Salvadoru:
• AES Corporation (USA) – distribuce elektrické energie
• AIG (USA) – pojišťovnictví
• America Movil (Mexiko) – telekomunikace
• Avery Dennison (USA) – textil
• Bayer de El Salvador (SRN) – farmaceutický průmysl
• Citi Corp (USA) – bankovnictví
• Digicel (Venezuela) – mobilní telefony
• Duke Energy (USA) – termální elektrická energie
• El Paso Corporation (USA) – termální elektrická energie
• Elf (Francie) – distribuce plynu
• EMEL S.A. (Chile/USA) – distribuce elektrické energie
• Esso Standard Oil (USA) – distribuce ropných derivátů, rafinérie
• Grupo Calvo (Španělsko) – závod na zpracování tuňáka
• Hiper Paiz (Guatemala) – velkoobchod
• International Paper (USA) – balící technika
• Maseca (Mexiko) – květiny
• Max (Guatemala) – náhradní díly
• Price Smart (USA) – velkoobchod
• Sara Lee Knit Products (USA) – textil, konfekce
• Shell El Salvador (Holandsko/Velká Británie) – rafinerie
• Telefonica de Espana (Španělsko) – mobilní telefony
• Telemovil (Lucembursko) – mobilní telefony
• Texaco Caribbean (USA) – ropné deriváty
• Unisola-Unilever (Velká Británie) – potravinářský průmysl

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2018 hodnoty 1 855,1 mil. USD, což oproti předchozímu roku představuje
zvýšení o 5,4 %.

Přímé zahraniční investice 2014 – 2018 (mil. USD)

2014 2015 2016 2017 2018

Přímé zahraniční
investice

1 239,5 1 068,9 1 323,7 1 759,8 1 855,1

Zdroj: Banco Central de Reserva El Salvador
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2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Salvadorská vláda programově podporuje příliv zahraničních investic od počátku 90. let. Salvador se pro investory stal
zajímavým zejména po sérii liberálních reforem a dalších opatřeních vlády v uplynulém desetiletí, které rychle zařadily
Salvador mezi nejliberálnější země v Latinské Americe, pokud jde o svobodu podnikání a možnosti pro zahraniční
investory. Jedná se mimo jiné o rozsáhlý plán na modernizaci veřejného sektoru a demonopolizaci a privatizaci státních
podniků včetně energetického sektoru, telekomunikací a rozvoje infrastruktury. V Salvadoru je v platnosti propracovaný
systém výhod pro zahraniční investory, jehož podstatnou součástí jsou i nízké mzdové náklady. Klíčovým momentem pro
výrazný nárůst přílivu zahraničních investic bylo rovněž ukončení občanské války v roce 1992, stabilizace demokratických
institucí v zemi a rychlý hospodářský růst.

Základním zákonem upravujícím vstup zahraničního kapitálu je Zákon o podpoře a garancích pro zahraniční investice z
roku 1988, na nějž v roce 1990 navázal Zákon o reaktivaci exportu a posléze tzv. Investiční zákon z roku1999 a několik
dalších právních norem, upravujících např. podnikání ve volných zónách či ochranu duševního vlastnictví. Dle platného
právního rámce neexistují žádná diskriminační opatření vůči zahraničním investorům.

Zahraniční právnické a fyzické osoby mohou v Salvadoru bez omezení vlastnit veškeré nemovitosti, pozemky, výrobní
závody a jejich zařízení, hotely, restaurace a jiná zařízení. Cizinci mohou vlastnit a řídit společnosti ve všech oborech, bez
omezení svého podílu, který může činit až 100 % (s výjimkou malých společností se základním kapitálem do 25 000 USD).
Neexistují limity či restrikce pokud jde o kapitálové transfery, repatriaci zisků a nakládání se zahraniční měnou. Aby
zahraniční investice spadala pod zákon o státních garancích, musí být zaregistrována u vládních úřadů, konkrétně u
Národní investiční kanceláře při ministerstvu hospodářství.

Zvláštní výhody mají zahraniční společnosti podnikající v zónách volného obchodu a firmy exportující 100 % produkce
mimo středoamerický region (tzv. maquila). Podle proexportního zákona jsou některé celní a daňové výhody aplikovány i
na firmy podnikající mimo volné zóny a exportující méně než 100 % produkce. Mezi tyto výhody patří zejména
osvobození od daňového zatížení pro exportované produkty (DPH a další daně) a státní příspěvek ve výši až 6 % hodnoty
FOB exportovaného zboží, pokud je vyvezeno mimo region Střední Ameriky. Toto snížení se nevztahuje na tzv. tradiční
produkty (káva, cukr a bavlna). Dalšími úlevami jsou např. osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu
kapitálového zboží, importovaného za účelem výroby zboží a osvobození od daně ze zisku z kapitálu. Zahraniční
společnosti mají povinnost zaměstnat ve svých společnostech na pracovní úrovni 90 % Salvadorců, na technologické a
manažerské úrovni žádná omezení neexistují.
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3. Vztahy země s EU
V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová
Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým
rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Nikaragua se zúčastnila jednání o Asociační
dohodě EU – země Střední Ameriky. Dohoda o textu AD se uskutečnila za ES PRES v Madridu v květnu 2010 během
summitu EU-LAC. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu středoamerického Summitu
v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. Předběžně se provádí
obchodní část asociační dohody se Salvadorem od 1. října 2013.

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

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en El Salvador
Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2, Urbanización Madreselva
Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298
Telefon: (+503)2243-2424
Fax: (+503)2243-2525
e-mail: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu
Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/el-salvador_es

3.2 Obchodní vztahy země s EU

El Salvador je 118. obchodním partnerem EU. Za rok 2018 země EU do Salvadoru vyvezly zboží v hodnotě 495 mil. EUR a
dovezly produkty v hodnotě 230 mil. EUR. V roce 2017 to bylo 481 mil. EUR v případě vývozů a 249 mil. EUR u dovozů.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU se v rámci bilaterální a multilaterální spolupráce výrazně podílí na finanční podpoře regionu. V rámci bilaterálního
programu obdrží země od EU v letech 2014-2020 podporu ve výši 149 milionů EUR. Mezi prioritní témata patří sociální
inkluze, zapojení mladých a podpora rozvoje soukromého sektoru. Probíhající projekt lze konzultovat na webových
stránkách Evropské delegace v Salvadoru.

Dále může Salvador čerpat prostředky z regionálních programů EU.

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

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

Program zaměřený na Střední Ameriku pracuje s rozpočtem 120 mil. EUR a zaměřuje se na tyto oblasti: regionální
ekonomická integrace (40 mil. EUR), bezpečnost a vláda práva (40 mil. EUR), klimatické změny a odolnost vůči katastrofám
(35 mil. EUR) a podpůrná opatření (5 mil. EUR).
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

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

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Objem obchodní výměny v roce 2019 dosáhl hodnoty 19,174 mil. USD při vývozu 12,355 mil. USD a dovozu 6,819 mil.
USD.
Obchodní výměna ČR – Salvador 2014 – 2019 (tis. USD)

2015 2016 2017 2018 2019

Vývoz 46 858 43 409 59 805 21 034 12 355

Dovoz 2 490 2 366 4 875 4 182 6 819

Bilance 44 368 41 043 54 931 16 852 5 537

Obrat 49 347 45 775 64 680 25 216 19 174

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu do Salvadoru v roce 2019 byly:

položky množství v kg Stat.hodnota v tis. USD

Tantal, výrobky z něj, odpady, šrot 13 462 6 022

Elektrické kondenzátory, pevné,
otočné nebo dolaďovací, elektrická
zařízení k vypínání, spínání nebo
k ochraně elektrických obvodů

48 032 1 861

Buldozery, rypadla, turbíny, čerpadla 84 496 1 334

Výrobky ploché válcované z oceli, 192 821 1 312
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nerezu pod 600 mm

Plasty a výrobky z nich 25 535 601

Zbraně a střelivo 2 299 222

Hlavní položky dovozu v roce 2019:

položky Množství v kg Stat. hodnota v tis USD

Elektrické kondenzátory, rezistory,
transformátory, měniče

85 976 3 297

Přípravky a konzervy z ryb, kaviár 129 068 626

Zelenina: okurky nakládačky, zelí,
květák, kapusta, kedluben, mrkev,
řepa

389 208 517

Ovoce: mandarinky, citrony,
pomeranče, limety, grepy, jahody,
maliny, brusinky

410 341 456

Káva 52 790 381

Trička, svetry, pulovry, nátělníky
(pletené a háčkované)

9 659 370

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nemá žádné informace o výměně v oblasti služeb. Salvádorská strana tyto údaje neregistruje a je velmi
pravděpodobné, že žádná výměna v oblasti služeb mezi zeměmi neexistuje.

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

České přímé zahraniční investice do země nikdy nesměřovaly a podle informací Velvyslanectví ČR v Mexiku v Salvadoru
žádné české investice nejsou.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy
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• Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro všechny druhy pasů. Podepsána v San Salvadoru dne 23.4.2004; od 1. 8.
2004 je v platnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR, jejichž pobyt nepřesáhne 3 měsíce.

• Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Podepsala ministryně zahraničních věcí Marisol Argueta de
Barillas s MMR v květnu 2009, během návštěvy Prahy u příležitosti ministeriády Grupo RIO-EU.

• Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic. Podepsána dne 29. 11. 1999, datum vstupu v platnost 28. 3. 2001.
Probíhá renegociace.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Salvador je v souvislosti s přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitární
pomoci. Kontakty ČR a Salvadoru v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce jsou poměrně bohaté. V roce 1998
poskytla ČR humanitární pomoc zemím Střední Ameriky v celkové výši 5 mil. Kč na zmírnění škod, které napáchal hurikán
Mitch. ČR rovněž poskytla Salvadoru humanitární pomoc v roce 2001 po ničivém zemětřesení v hodnotě 1 mil. Kč. V roce
2006 přispěla ČR v rámci humanitární pomoci finanční částkou 3,5 mil. Kč na zmírnění škod po hurikánu Stan. V roce 2011
ČR financovala Malý lokální projekt s názvem „Školní farma pro stimulaci žen a mládeže k rozvoji produkce potravin“,
který měl přispět na výukové středisko žen – podnikatelek. V roce 2012 ČR přispěla částkou 450 tis. Kč na projekt výstavby
domků pro obyvatele Salvadoru, kteří byli postiženi hurikánem v říjnu 2011. V roce 2013 ČR přispěla finančně na vybavení
zdravotní kliniky v Puerto el Flor a školních stimulačních středisek v Chalatenango. V roce 2014 byl realizován projekt pod
názvem „Vybavení nemocnic čtyřmi zdravotními lůžky v Chalatenangu“. V roce 2017 realizoval ZÚ v Salvadoru Malý
lokální projekt - Zdravotní péče pro ženy a matky v odlehlých komunitách. V roce 2018 ČR finančně přispělo na vytvoření
komisí lidských práv v lokalite Ciudad Delgado. Salvador se řadí mezi nejnebezpečnější země světa a vytvoření těchto
komisí se snahou vzdělávat, informovat o lidských právech a jak se zachovat v případě nebezpečí. Tyto vytvořené modely
chování, s cílem rozšířit je po celé komunitě, pomůže místním zvládat každodenní liskoprávní problémy. Stejný projekt
pokračuje i v r. 2019. ČR též v tomto roce přispěla na stavbu a vybavení nově otevřené 9. třídy ve škole v Puerto El Flor,
přičemž součástí projektu je i stavba sanitárního zázemí a pořízení nového vybavení tříd včetně tabletů.
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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

Stejně jako v ostatních středoamerických zemích je pro české výrobní a obchodní společnosti zajímavý zejména
salvadorský trh strojírenských výrobků. Perspektivu má především export zemědělských a stavebních strojů, textilních
strojů, ručního nářadí apod. Zajímavý je sektor energetiky, zejména po jeho privatizaci, kde se otvírají možnosti pro
dodávky vodních elektráren. Dalšími produkty, o něž je v Salvadoru velký zájem, jsou papír, lepenka, materiály pro
stavební průmysl, plastické hmoty (především polyetylén), zemědělské stroje a v neposlední řadě ruční střelné zbraně.

5.2 Kalendář akcí
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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

Vstup na salvádorský trh by měl být podložen, tak jako v případě jiných vzdálených teritorií, podrobnou studií. Příprava
pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená.

Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních
obchodních zástupců. V rovině prodeje prostřednictvím místního zástupce v zásadě existují dvě varianty, prodej
prostřednictvím dealera specializovaného na určitou komoditu. Tak jako v řadě jiných zemí nelze očekávat navázání
obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným
firmám z oboru. V případě zájmu o salvadorský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a
nutností být často na trhu fyzicky přítomen.

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

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

Čeští podnikatelé se mohou obrátit na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mexiku či zahraniční kancelář agentury
CzechTrade v Mexiku, pod které Salvador spadá. Rovněž je možné požádat o asistenci přímo v místě Honorární konzulát
ČR v Salvadoru.

Využít lze i další kvalitní zdroje informací:

Zpráva Doing Business 2020 – El Salvador (World Bank Group)

Zpráva o globální konkurenceschopnosti 2019 (Světové ekonomické fórum) - Salvador na str. 202 - 205

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

Dovoz zboží a služeb do Salvadoru nepodléhá žádným významnějším omezením. Pro většinu dováženého zboží není
zapotřebí dovozní licence a zboží musí pouze splňovat platné salvadorské normy. Na vybrané okruhy zboží, jako např. na
chemické, farmaceutické a potravinářské produkty, jsou nicméně uplatňována zpřísněná dovozní pravidla. Zakázán je
dovoz drog a barbiturátů a střelných zbraní velkého kalibru.

Přísným omezením a povolením podléhá dovoz následujících položek:

• publikace a filmy obscénního charakteru
• hrací automaty
• cigaretový papír
• stroje na výrobu mincí
• bankovky
• sazenice a semena kávovníku.

Fytosanitárním předpisům musí vyhovovat dovážené zemědělské a potravinářské produkty.

Dovozní dokumenty:

Pro většinu zboží jsou vyžadovány pouze běžné dokumenty (bill of lading, airway bill, komerční faktura). Pro dovoz
některých zemědělských a potravinářských produktů (např. čerstvé potraviny a živá zvířata) a zbraní je vyžadována
importní licence, kterou vydává ministerstvo zemědělství, respektive obrany. Veškeré zboží, prodávané v Salvadoru, musí
nést viditelné označení ceny, váhy či objemu, složení a u farmaceutických produktů popis zdravotních rizik.

Celní systém:

Salvador je členem Středoamerického společného trhu. Základem salvadorského celního sazebníku je tzv. Středoamerický
celní systém a společný středoamerický celní sazebník (SAC). Na více než 90 % všech dovozních položek jsou společná cla.
Maximální celní sazby uplatňované Salvadorem na zboží pocházející ze zemí mimo integraci jsou 10 % na polotovary a
maximálně 15 % na hotové výrobky. Existuje nicméně okruh zboží, na které jsou aplikována cla vyšší (15–40 %), jde
především o některé zemědělské produkty, automobily, alkoholické nápoje a textilní výrobky.

Na summitu EU–LAC v květnu 2010 byla úspěšně dokončena jednání o Asociační dohodě EU – Střední Amerika. Dne 29.
června 2012 byla Asociační dohoda na středoamerickém summitu v Hondurasu podepsána. V současné době probíhá
ratifikační proces Asociační dohody EU-Střední Amerika. Od 1. srpna 2013 je platné prozatímní provádění ekonomické
části dohody se zeměmi Střední Ameriky – Panama, Nikaragua a Honduras. V případě Salvadoru od 1. 10. 2013.

Dne 20. 8. 2018 vstoupil Salvador do Bezcelní zóny mezi Guatemalou a Hondurasem, která podle oficiálních vyjádření
představitelů států za pouhý rok existence zvýšila obchod mezi dosavadními dvěma členy o 9 %, dále umožňuje bezcelní
tranzit až 80 % vzájemného obchodu a zlevňuje až o 20 % logistické náklady. Pokud by se zóna rozrostla o všechny státy
Střední Ameriky, disponovala by potenciálem 47 milionů lidí a kombinovaným HDP 250 mld. USD. Jde o příležitost jak pro
české exportéry, kteří by mohli těžit z bezcelního obchodu s členskými zeměmi zóny, tak pro importéry hledající levnou
pracovní sílu a bezcelní přístup na trhy Severní a Jižní Ameriky, Evropské unie a Jižní Koreje.

Kontrola vývozu:

Platný vývozní režim umožňuje vývoz do jakékoliv země světa s výjimkou zemí, na něž OSN uvalila obchodní sankce.
Všichni exportéři musí být zaregistrováni u tzv. Centro de Trámites de Exportación při Centrální bance, vývozci
zemědělských produktů navíc pak u specializovaných institucí (např. Consejo Salvadoreňo del Cafe pro kávu, Centro de
Desarrollo Pesquero pro mořské produkty, Dirección de Defensa Agropecuaria pro živá zvířata). Regulován je pouze
export vzácných živočišných a rostlinných druhů a archeologických předmětů. Při exportu jsou vyžadovány následující
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dokumenty:

• doklad o zápisu do registru exportérů (tzv. exportní licence)
• komerční faktura a ve zvláštních případech pak i povolení ministerstva financí a práce (pro průmyslové stroje a

zařízení) či ministerstva zemědělství.

Domácí trh je chráněn v podstatě pouze celními sazbami. Salvador v posledních letech významně pokročil v odstraňování
netarifních obchodních překážek.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Prvním krokem ke zřízení kanceláře či reprezentace v Salvadoru by mělo být navázání spolupráce se zkušeným místním
advokátem. Nezbytné je dále získání povolení k činnosti od Dozorčího úřadu pro podniky a obchodní společnosti
(Superintendencia de Empresas y Sociedades Mercantiles) na Ministerstvu hospodářství.

Minimální kapitál vyžadovaný pro založení společnosti je cca 25 tis. USD. Dále je třeba zaregistrovat společnost na
Ministerstvu financí pro daňové účely (Dirección General de Impuestos Internos). Následuje zaregistrování společnosti v
Obchodním rejstříku (Registro del Comercio) prostřednictvím notáře, kde lze rovněž zaregistrovat průmyslové patenty a
ochranné známky. Za tímto účelem je vyžadováno předložení plné moci pro reprezentanta firmy, výpisu z Obchodního
rejstříku příslušného státu (ověřeného příslušným salvadorským velvyslanectvím či konzulátem), jména a osobních údajů
administrátora, formy a účelu podnikání, adresy sídla společnosti. Firma musí dále prokázat, že disponuje dostatečnými
prostředky na uhrazení registračních poplatků. Dalším krokem je registrace společnosti u příslušného místního úřadu a u
Generálního ředitelství pro statistiku (Dirección General de Estadística y Censos). Závěrečným krokem může být publikace
v místním tisku. Kancelář zahraniční firmy podléhá salvadorským zákonům včetně odvodu daní ze zisku z aktivit v
salvadorské jurisdikci.

V případě společného podniku je postup při registraci obdobný, navíc je nutno joint-venture zaregistrovat u ministerstva
zahraničního obchodu, podobně jako u zahraničních investic. Zahraniční soukromé subjekty mohou v Salvadoru
neomezeně zakládat společnosti s majetkovou účastí (základní kapitál musí být vyšší než 25 000 USD, tato podmínka
nicméně není striktně uplatňována) a joint-ventures a vykonávat jakoukoli podnikatelskou činnost. Nejčastější právní
formou pro joint-venture je akciová společnost (Sociedad Anónima, S.A.). Podíl zahraničního kapitálu se ve společném
podniku může pohybovat v rozmezí 0–100 %. Neexistuje závazná podmínka pro přítomnost salvadorských občanů ve
vedení společnosti – cizinci mohou zaujímat libovolná vedoucí místa bez omezení. Žádné omezení neexistuje ani pro
státní příslušnost akcionářů.

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

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

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

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
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Salvador má zakotvený zákon na ochranu duševního vlastnictví v článku 604 Ústavy.

6.6 Trh veřejných zakázek

Veškeré veřejné zakázky a nákupy státních institucí nad 10 000–20 000 USD (v závislosti na druhu tendru) musí být
realizovány veřejnými soutěžemi. Menší nákupy mohou ministerstva realizovat přímo prostřednictvím svých zásobovacích
odborů. Vyhlášení veřejných soutěží jsou publikována na webových stránkách jednotlivých ministerstev nebo v místním
denním tisku včetně základních specifikací tendru a příslušných termínů pro odevzdání nabídek. Podrobnější informace a
detailní podmínky veřejné soutěže pak zájemcům poskytne příslušná státní instituce. Neexistují omezení pro participaci
zahraničních firem ve vládních tendrech s výjimkou některých stavebních prací, které jsou přidělovány přednostně
salvadorským firmám. Vzhledem k široké kooperaci salvadorských firem se zahraničními subjekty v mnoha oblastech na
základě společných podniků a koncesí však tato podmínka nepředstavuje významnou překážku.

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

Obchodní spory se primárně řeší na základě ustanovení dohody obou stran. Poté následuje soudní vymáhání případných
pohledávek. Za všech okolností se doporučuje spolupracovat se zkušenou salvadorskou advokátní kanceláří, která může
napomoci obchodní spory vyřešit a mnohým předejít. Řešení obchodních sporů u místních soudů je zdlouhavé a značně
nákladné. Pokud jde o investiční spory, Salvador je členem International Center for Settlement of Investment Disputes
(ICSID).

Salvador je v současné době plně demokratickou zemí, která uskutečňuje radikální liberální ekonomické reformy.
Podnikatelské prostředí v zemi je poměrně stabilní a značně liberální. Zahraniční subjekt se zájmem umístit svoji produkci
na místním trhu musí nicméně počítat se silnou konkurencí amerických a asijských firem, které v naprosté většině sektorů
zcela dominují. Závažným problémem, který se přímo či nepřímo dotýká i zahraničních firem podnikajících v Salvadoru, je
kriminalita. Bezpečnostní situace se sice výrazně zlepšila po ukončení občanské války v roce 1992 a politické násilí téměř
zcela vymizelo, s následným růstem městské kriminality a aktivitou kriminálních gangů se však Salvador doposud
nedokázal zcela vypořádat a firmy přímo působící v zemi jsou nuceny vynakládat značné částky na zabezpečení svých
objektů, majetku a zaměstnanců.

Od roku 1991 je garantována volná směna deviz a přístup k volné měně mají všichni zájemci podle platného kurzu. V
zahraničním obchodě mohou být prováděny platby v jakékoli volně směnitelné měně, nejpoužívanější je americký dolar.

Od ledna 2001 se v Salvadoru zavedl USD jako běžné oběživo. Byl stanoven pevný kurz salvadorského colónu (SVC) k
USD v přepočítacím poměru 8,75 SVC = 1 USD. Centrální banka pustila do oběhu 456,4 mil. USD. Velká část bankovních
účtů je nyní v amerických dolarech, rovněž účty a účetnictví většiny veřejných institucí byly převedeny na dolary. V
současné době funguje USD jako jediné oběživo, neboť salvadorský colón byl z oběhu v posledních dvou letech úplně
stažen.

Při vývozu může dle platné úpravy exportér nakládat s obdrženými devizovými prostředky libovolně a je možno bez
omezení vést účet ve volné měně v jakékoli bance. Nejběžnější platební podmínkou v zahraničním obchodě je
dokumentární akreditiv. Používá se rovněž platba předem.

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

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou
zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.
Oficiálním jazykem Salvadoru je španělština, která je v obchodních jednáních jednoznačně upřednostňována, přestože
řada obchodních partnerů ovládá i angličtinu. Drobné chyby jsou tolerantně přehlíženy a oceňuje se snaha učit se
španělsky. Při jednáních na vyšší úrovni je však doporučeno využít služeb tlumočníka. Španělština je oceňována i v
případě vizitek a obchodních materiálů.
Přes rozšířenou představu o časové flexibilitě je dobré na předem domluvenou schůzku přijít včas, i když se většinou
toleruje pozdější příchod o 10 až 15 minut. Jednání mohou probíhat během pracovních jídel, které mohou trvat i více než
2 hodiny.
Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením, vhodný je oblek s kravatou, resp. kostým. V žádném případě však
nejsou vhodné krátké kalhoty a obuv na pláž.
Státní svátky:
1.leden – Nový rok
březen – duben – velikonoční týden
1.květen – Svátek práce
10.května – Den matek
17.června – Den otců
5+6. srpna – Oslavy San Salvador
15.září – Den nezávislosti
2.listopad – Dušičky
25.prosinec – Boží hod
Pracovní doba:
Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod.
Úřady jsou pro veřejnost otevřené často od 7:30 do 16:30 hodin s polední přestávkou mezi 12:00 a 12:40 hodin.
Prodejní doba:
Oficiální otevírací doba neexistuje, ale obvykle jsou obchody otevřené od 9,00 – 11,00 hod. do 19,00 – 20,00 hod.
Obchody fungují převážně bez pauzy.

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

Víza, celní předpisy:
Dnem 1. 8. 2004 vstoupila v platnost bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti, celková délka pobytu však nesmí
přesáhnout 90 dnů. Dohoda rovněž zakazuje občanům obou zemí vykonávat během turistického pobytu jakoukoliv
výdělečnou činnost (tato okolnost je považována za zneužití dohody a je odpovídajícím způsobem právně postižena).
Očkování:
V případě, že cestovatelé přijíždějí z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice, je od nich při vstupu do země
vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. V každém případě je toto očkování při návštěvě Salvadoru naléhavě
doporučené. Stejně tak hygienické stanice v ČR doporučují očkování proti hepatitidě (A/B). Mezi doporučená očkování
patří vzteklina, břišní tyfus, zášrkt, tetanus, spalničky a malárie. Na cestu se doporučuje přibalit antimalarika.
Podnebí:
Salvador má vlhké tropické podnebí. Pouze horské oblasti mají podnebí mírnější a zde je nutno počítat s velkými výkyvy
teplot mezi dnem a nocí. Období dešťů nastává v závislosti na zeměpisné poloze, obvykle začíná koncem dubna a končí
koncem října.
Další upozornění:
Salvador patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami či bojem mezi
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konkurenčními kriminálními gangy. Doporučuje se dodržovat některé základní zásady:
• uschovat pas a další cenné doklady, jako např. letenku v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční
hotovosti
• nenosit šperky, dávat si pozor na cenné věci (mobilní telefon, fotoaparát, atd.)
• parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné cenné věci
• nebrat stopaře, objednávat taxi-službu prostřednictvím recepční, pronajímat auta pouze u známých půjčoven
• cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla
• cestovat se zdravotním pojištěním, před cestou si ověřit rozsah jeho pokrytí
• dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také
přímo v autobusech (časté jsou krádeže osobních zavazadel z police nad hlavou cestujících v autobuse)
Doporučuje se pít jen balenou vodu.
Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry. V poslední době se v zemích Střední Ameriky objevila epidemie
onemocnění zika, malárie, chikungunya a dengue, které způsobuje komár Aedes aegypti.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Využívání místních reprezentantů je nejčastějším způsobem pronikání zahraničních firem do místního konkurenčního
prostředí. Otázku zástupců zahraničních firem v Salvadoru upravuje Obchodní zákoník, podle něhož je agent, distributor
nebo reprezentant zahraniční firmy jakákoli právnická nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území Salvadoru, která
byla pověřena zastupováním určité firmy nebo produktu v zemi na základě kontraktu s mateřskou firmou. Obchodní
zákoník rovněž přesně stanovuje podmínky, za nichž je oprávněna jedna strana zrušit smlouvu o zastupování a rovněž
definuje kompenzace salvadorskému distributorovi, pokud k vypovězení smlouvy ze strany zahraniční firmy dojde bez
splnění těchto podmínek.

Zahraniční firma je v Salvadoru oprávněna zaměstnávat místní či zahraniční pracovníky. Zaměstnávání cizinců v zemi není
problém, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější.
Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány. Aktuální informace
ohledně pracovních povolení lze konzultovat na webových stránkách migračního úřadu (Dirección General de Migración y
Extranjería) Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě, kterého může
doporučit Velvyslanectví ČR v Mexiku nebo honorární konzulka v Salvadoru. Veškeré vztahy mezi zaměstnavateli a
zaměstnanci se řídí Pracovním zákoníkem, který podrobně stanovuje práva a povinnosti obou stran, které jsou shodné
pro salvadorské i zahraniční subjekty. Zaměstnavatel je povinen platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a
poskytnout zaměstnancům několik zákonných složek platu nad rámec základní mzdy. Zákon rovněž stanovuje základní
minimální mzdu.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá se Salvadorem uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní
lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR velmi vysoké. Je
proto dobré si před cestou do Salvadoru zajistit cestovní zdravotní pojištění.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

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

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

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

Honorární konzulát El Salvador
vedoucí úřadu: pí. Ildikó Maria Juhasz de Tesak
Pasaje 3, Casa nro. 115, Colonia Avila
2644 San Salvador, San Salvador
tel.: +503 2223 0645, 2298 3961, 2298 3962
e-mail: ildikojtesak@gmail.com, salvador@honorary.mzv.cz, rhina.h03@gmail.com
Provozní doba úřadu: pondělí – pátek 9:00 – 12:00 hodin

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

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

Teritoriální odbor MPO ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor zahraničně ekonomických politik II
Politických vězňů 20, Praha 1, 112 49
Tel.: 22485 1111
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CzechTourism – Oficina de Turismo de la República Checa
e-mail: lutter@czechtourism.com
web: www.CzechTourism.com

CzechTrade Mexico City
Lago Alberto 375, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México
e-mail: tereza.vitkova@czechtrade.cz
Tel.: +52 55 8218 3517 (mobil)
web: www.czechtrade.cz; www.czechtrade-mexico.com.mx

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

Policie: 911
Záchranná služba: 121
Hasiči: 913, 2271 1244
Červený kříž: 2239 4930

7.4 Internetové informační zdroje

Prezidentská kancelář: http://www.presidencia.gob.sv/

Ministerstvo zahraničních věcí: https://rree.gob.sv/

Ministerstvo vnitra: https://www.gobernacion.gob.sv/

Ministerstvo obrany: www.fuerzaarmada.gob.sv

Ministerstvo hospodářství: http://www.minec.gob.sv/

Ministerstvo financí: www.mh.gob.svMinisterstvo veřejných prací: www.mop.gob.sv

Ministerstvo zemědělství a živočišné výroby: http://www.mag.gob.sv/

Ministerstvo zdravotnictví: http://www.salud.gob.sv/

Ministerstvo kultury: http://www.cultura.gob.sv/

Ministerstvo školství, vědy a technologií: https://www.mined.gob.sv/

Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů: http://www.marn.gob.sv/

Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mtps.gob.sv/

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Salvador

24/25 http://www.businessinfo.cz/salvador @Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

http://www.presidencia.gob.sv/
https://rree.gob.sv/
https://www.gobernacion.gob.sv/
http://www.fuerzaarmada.gob.sv
http://www.minec.gob.sv/
http://www.mh.gob.sv
http://www.mop.gob.sv
http://www.mag.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/
http://www.cultura.gob.sv/
https://www.mined.gob.sv/
http://www.marn.gob.sv/
http://www.mtps.gob.sv/
http://www.businessinfo.cz/salvador


Široké spektrum informací o Salvadoru: http://elsalvador.travel/es/
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