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Základní ukazatele

Kanada Česká republika

Obyvatelstvo 36,96 M 10,58 M

Hlavní město Ottawa Praha

Rozloha 9 093 507 km2 78 866 km2

Růst HDP v roce 2017 3 % 4,3 %

Nezaměstnanost 2017 6,3 % 4,1 %

Inflace 2017 1,6 % 2,5 %

Kurz 16,7370 CZK/CAD (ČNB k 7. 1. 2019)



Pozice Kanady

Pozice Kanady na základě mezinárodních hodnocení

Pořadí Kategorie Rok Zdroj

1 Most Reputable and Admired 2015 Reputation Institute

1 Best Country for Business in G20 2014 Forbes

1 Best G7 job growth since 2008 2014 OECD

1 Real GDP growth among G7 since 2009 2014 Canada Budget 2015

1 Government net debt/GDP G7 2015 OECD

5 World Happiness Ranking 2015 United Nations SDSN

5 Soft Power 30 index 2015 Portland Communications

6 Social Progress Index 2015 Social Progress Initiative

7 World‘s Most Open Governments 2015 WJP Open Government Index



Rozdělení Kanady na provincie



Hlavní importéři 
(388 mld. $)

Hlavní exportérské země 
(364 mld. $)

1. USA  207 mld. $
2. Čína  46,7 mld. $
3. Mexiko 23 mld. $
4. Německo 12,1 mld. $
5. Japonsko  10,7 mld. $ 

ČR – 390 mil. $ (0,1 %)

1. USA 268 mld. $
2. Čína 16,3 mld. $
3. Japonsko 8,49 mld. $
4. Mexiko 7,83 mld. $ 
5. Velká Británie 7,3 $

ČR – 180 mil. $ (0,049%)

Kanadští obchodní partneři



Hlavní položky českého vývozu do Kanady

Název zboží CZK (tis.) 

Syntetický kaučuk a faktis, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech 586 758 

Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí 551 836 

Zař. pro automat. zprac. dat, jednotky; snímače ap. 
444 683

Nové pneumatiky z kaučuku 249 951

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a základny pro el. ovládání 221 775

Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů 202 080

Holicí, stříhací strojky a depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem 170 583

Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované 132 586

Ost. nábytek a jeho části a součásti 126 212

Části, součásti motor. vozidel čísel 8701 až 8705 106 591



Hlavní položky českého dovozu z Kanady

Název zboží CZK (tis.) 

Ost. letadla (např. vrtulníky, letouny) 1 143 764 

Uhlí černé brikety bulety ap z uhlí černého 985 686 

Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. 254 461 

Os. automobily aj. motor. vozidla pro prěpravu osob 199 559 

Lusťěniny, suché vyluštěné, i loupané, drcené 180 354 

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny 173 840 

Přípravky používané k výživě zvířat 171 500 

Převodové hřídele a kliky; ložisková pouzdra; převodovky, setrvačníky, spojky aj. 163 457 

Potravinové přípravky, jinde neuved. 116 868 

Mince 100 556 



Ontario
Tradičně hospodářsky i populačně (38,5 %) nejvýznamnější provincie

Automobilový průmysl, strojírenství, high-tech

Alberta a Saskatchewan
Rapidní růst se díky cenám ropy zpomalil, ropa, zemní plyn

Québec, Britská Kolumbie
Aerospace, energetika, biotechnologie 

Významné provincie Kanady



Ekonomika• Alberty se z globální recese zotavila nejrychleji ze všech provincií s

průměrným ročním růstem HDP 3,4 %/rok, nyní stagnuje

1997• – 2007 se zdvojnásobil export (na $90,5 mld.) i výroba ($67,1 mld.) 2014 $103,3 mld.

Investice• na osobu ($23 230 ) dosahovaly v roce 2014 dvojnásobku kanadského průměru

Průměrná• nezaměstnanost v r. 2007: 3,5 %,2009: 6,5 % 2014: 4,6% 2017: 7.5 %

Jediná• provincie bez provinční prodejní daně (PST), nejnižší zdanění v Kanadě, zdravotní

pojištění zdarma

Provincie Alberta



• Kanada je jedním z největších exportérů nerostných surovin (19 % celkového kanadského

exportu).

• Kanada je největším světovým producentem uranu a potaše. Také je mezi pěti největšími

producenty zinku, niklu, hliníku, kobaltu a diamantů.

• Kanada má také obrovské zásoby ropy a to především ve formě ropných písků v Albertě a

Saskatchewanu, tj. 27.9 mld. m3.

• Kanada má velká ložiska kvalitního černého uhlí se nachází ve Skalistých horách u hranice

Alberty a Britské Kolumbie. 90% uhelných dolů je povrchových.

Těžební průmysl v Kanadě



Těžba kovů



Ropa a zemní plyn



• Jazykové znalosti (angličtina podmínkou)

• Kvalitní tištěné a elektronické katalogy

• Jasně a krátce komunikované výhody Vašeho produktu oproti přímé konkurenci

• Průzkum trhu a zjištění případných obchodních barier

• Co nejpřesnější specifikace VAŠÍ cílové skupiny

• Základní informovanost o celních procedurách a spedici

• Plán působení na trhu (prezence, reklamace, náhradní díly, skladování, podpora prodeje)

Minimum exportéra do Kanady



Volba oblasti pro vstup (provincie, další expanze, návaznost na USA)•

Volba typu obchodního partnera, pokrytí Kanady•

Zajištění certifikací•

Business plán: marketing, komunikace, finance•

Ceník (CAD, USD), doprava  EXW•

Komunikace s vytipovanými partnery, kontakt v Kanadě, návštěva zákazníka je většinou •

nezbytná!

Minimum exportéra do Kanady



• Zvyšující se tlak na cenu

• Snižující se požadavek na trvanlivost

• V mnoha případech se “nichem“ stává kvalitní “customer service“

• Zboží se prodává s možností jej vrátit bez udání důvodu

• Bodují novinky, designy, jasně viditelná přidaná hodnota oproti konkurenci

• Vyhrávají mozky (IT, biotechnologie, výzkum, neotřelé způsoby precizního zpracování)

• Požadavek na pružnější komunikaci, rychlé jednání, prokázání zájmu dodavatele

Trendy na kanadském trhu



• Angličtina, francouzština (QC)

• Ulehčení rozhodování, dodání cílených argumentů z pohledu potenciálního 

zákazníka/partnera

• Načasování schůzky

• Potvrzení schůzky, agenda a následný follow-up

• Dodržení termínů, telefonická komunikace v případě problémů

• Dobrá nálada, zastupitelnost v případě nepřítomnosti

• Komunikace do 24 hodin

Jednání s obchodním partnerem



• Používání šeků a kreditních karet

• Převody mezi účty či bankami problematičtější

• On-line převody z vlastního účtu do zahraničí

• Založení prvního osobního účtu je jednoduché

• 5 velkých bank v Kanadě

• Elektronické platby – e-biller

• Faktury neobsahují dostatečné informace pro převod z účtu – poplatek

Rozdíly v bankovnictví



Harmonized Comodity System (HS)
6-místné číslo mezinárodní + 2 export/4 import pro Kanadu

Canada Border Services Agency (CBSA)
Poskytuje veškeré celní informace
Poradenská telefonní linka 24/7, email, vyhledání na webových stránkách
www.cbsa-asfc.gc.ca

Převoz vzorků (kauce, clo)

Vzorky alkoholu (licence)

Importér, Broker

Cla, vzorky, celní záležitosti

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/


• Charakteristiky trhu - zvyklosti, konkurence, distribuční kanály, cenový průzkum, možnosti

propagace v teritoriu, technické překážky

• Vyhledání obchodních kontaktů, oslovení, představení nabízených produktů a služeb,

komunikace

• Příprava osobních jednání, asistence při jednáních, podpora navázaných obchodních

vztahů

• Podpora při účasti na veletrhu

• Asistence při zakládání zahraničního zastoupení

• Časově omezené zázemí pro firmy vstupující na nový trh

Služby zahraničních kanceláří



Comprehensive Economic and Trade Agreement

Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím 

obchod mezi EU a Kanadou

Jednání o smlouvě začala v květnu 2009, koncem roku 2016 smlouva podepsána, v roce 2017 

dochází k ratifikaci a částečné implementaci

V roce 2008 byla vypracována studie dopadu dohody pro obě strany tzv. Joint study

Zóna volného Obchodu mezi Kanadou a EU
CETA



• Po vstupu dohody v platnost se odhaduje nárůst exportu do Kanady až o 24,3 %

(17 mld. €) a importu do EU až o 20,6% mld. € (8,7 mld. €)

• Výhody plynou jak ze zvýšení obchodu mezi zeměmi, ochraně investic, odstranění celního

sazebníku a urychlení procesu proclívání

• V roce 2008 byla vypracována studie dopadu dohody pro obě strany. V průběhu sedmi let

vstupu platnosti dohody se předpovídá roční příjem 11,6 mld. € pro EU a 8,2 mld. € pro

Kanadu

• V roce 2012 hodnota vzájemného obchodu se zbožím byla 61,7 mld. €. Podle ekonomické

studie by hodnota vzájemného obchodu byla vyšší o dalších 25,7 mld. €

Ekonomický dopad smlouvy



Již• v první fázi implementace bude odstraněno 98% celních tarifů

Zjednodušení• a urychlení procesu proclívání

Protokol• o posuzování shody sníží náklady na testování a certifikace

Volnější• pohyb pracovních sil

Vzájemné• uznávání profesních kvalifikací

Možnost• účastnit se výběrových řízení na všech vládních úrovních

Benefity  smlouvy CETA pro exportéra



Life sciences

farmacie

lékařské přístroje a pomůcky

lékařský výzkum (nervový systém, onkologie, genomika)

Informační a komunikační technologie (ICT)

aplikace pro mobilní telefony a jiná mobilní zařízení

software pro uchování a organizaci dat

digitální média, videohry, internet

Těžební zařízení a technologie

jak pro povrchové, tak i hlubinné doly

Technologie a výrobky vhodné pro Kanadu



Aerospace

kosmický výzkum, letadla a vrtulníky

Čisté technologie (clean tech.)

energie z obnovitelných zdrojů

zachycení a skladování uhlíku

vyšší energetická účinnost

ochrana životního prostředí (čištění odpadních vod a kališť, recyklace odpadů)

Technologie a výrobky vhodné pro Kanadu



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Jaroslav Jelínek
Ředitel zahraniční kanceláře Calgary

Suite 850, 10655 Southport Rd. SW

Calgary, AB, T2W 4Y1, Canada

Tel.: +1 403 269-4924

Mob.: +420 606 237 162

E-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

Děkuji za pozornost
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