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AKTUÁLNÍ SITUACE 
LATINSKÁ AMERIKA

Střední Amerika 

• mezi prvními z kontinentu přijímala opatření

• postupné uvolňování od května

• úspěch Kostariky

Karibik

• závislost na importu (hlavně Malé Antily)

• postupné otevírání (turismus) a rozvoj digitalizace

Kolumbie

• využití ekonomických rezerv

• opatrnost v uvolňování – pohotovost do konce srpna

• reaktivace ekonomiky na obzoru



Brazílie

• nejpostiženější země regionu

• v některých státech úvahy o uvolnění 

Peru

• částečné uvolnění opatření

• po Brazílii největší počet nakažených

• nouzový stav až do konce května, prodlužován

Chile

• komplikovaná situace již od října 2019

• aktuálně výrazné zhoršení situace - totální karanténa

Santiaga de Chile

• plány na budování národního průmyslu

AKTUÁLNÍ SITUACE 
LATINSKÁ AMERIKA



Opatrnost v zavádění restrikcí

• snižování významu  

Pandemický vrchol?

• dosahujeme jej již od konce dubna, vysoká úmrtnost

• ohniska: Baja California, metropolitní oblast

Ekonomické reformy nedostatečné

• přibližně 70 miliónů obyvatel v šedé ekonomice

• prohlubování sociální nerovnosti

Návrat k „nové normalitě“

• postupné rušení omezení, metropolitní zóna od 1.6.

Oslabení pesa

AKTUÁLNÍ SITUACE 
MEXIKO



SEVERNÍ AMERIKA
MEXIKO



MEXIKO
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Federativní prezidentská republika

124,9 miliónů obyvatel 

Diverzita ve všech rovinách

Asi 73 % veškerého exportu do USA

Pro Českou republiku exportně nejdůležitější 

latinskoamerická země 



Bohatý stát

• prostor pro všechny – zaručené vítězství inovace, 

unikátnost a nalezení díry na trhu

• investice soukromého sektoru

Obrovský trh

• diverzita průmyslových odvětví

• uplatnění širokého spektra výrobků

Na evropské značky zde slyší

• snaha oprostit se od USA

• silná pozice Němců a Španělů

• oceňují praktičnost, důmyslnost, kvalitu a cenu 

Diverzifikujete své exportní aktivity

PROČ MEXIKO?



STĚŽEJNÍ PRŮMYSLOVÉ OBLASTI V MEXIKU

Letecký průmysl

Automobilové díly

Automobilky

Elektronika

Zdravotnická 

technika



Smart City technologie

• eGovernment, doprava, bezpečnost, „zelené“ technologie

• zaměřit se na menší města, nebo státy federace 

Vodohospodářství

• asi 70 % odpadních vod z domácností není ošetřeno

• řešení finančně nenáročná na provoz – investice do infrastruktury

Technologie na zpracování odpadu

• sofistikovaná recyklace PET, neexistuje spalovna odpadu

• mezery v technologiích na zpracování odpadu

Energetika, automobilový a letecký průmysl aj. 

DLOUHODOBĚ PERSPEKTIVNÍ OBORY 



MEXIKO versus ČESKÁ REPUBLIKA



Neexistují ucelené a pravidelně    

aktualizované databáze

• hledání jehly v kupce sena

Vyhledávací kanály

• osobní kontakty, asociace, veletrhy a 

Google

Nebojte se sociálních sítí

• Linkedin a Facebook – dohledejte si 

předem kontaktní osoby

Nehodnoťte podle „zevnějšku“

• mizerné, nebo žádné webové stránky

• XXX@gmail.com

Každý stát federace jiný

• dejte si pozor, z které oblasti pochází 

váš obchodní partner

Do Mexika musíte osobně

Obchod prochází žaludkem 

• nevěřte „no pica“

NALEZENÍ OBCHODNÍHO PARTNERA



Slovo, které zřídkakdy uslyšíte 

• „ne“ je výrazem neúcty a nezdvořilosti, pro nás je 

mnohdy spasením

• slibem nezarmoutíš

Trpělivost

• štěstí přeje vytrvalým a neústupným

Kritika stranou

• i kdyby si ji zasloužili, nesmíte je dostat do nepříjemné 

situace

• úcta je základním kamenem úspěšné spolupráce

Pozor na stereotypy

• mañana, nespořádaný národ

KOMUNIKACE (NEJEN) S MEXIČANY I



En español, por favor

• španělský jazyk otevírá dveře, boří hranice a 

buduje přátelství

Teorie skrytého bombardování

• email – Whatsapp – telefon/Skype

Mlčení neznamená neuctivost

• zřejmě se pro vás snaží najít kýženou odpověď

Nedůvěru si nechte pro sebe

• mezi přáteli přeci nedůvěra neexistuje

• naslouchejte svému obchodnímu partnerovi

Whatsappový národ

• zapomeňte na email, ztratíte zbytečně moc 

času

KOMUNIKACE (NEJEN) S MEXIČANY II



Osvobození od cel

• dohoda o volném obchodu od roku 2000, DPH 16 % 

Pozor na ceny EXW

• může dojít 150 % až 200 % nárůstu 

• obrovské marže distributorů, celní poplatky, povolení, 

certifikace

Celní agent

• dědičnost celního agenta – „nepomáhají, ale hází klacky pod nohy“

• dlouhý proces, častokrát na vás CA zapomene 

• přístavy Veracruz, Altamira, Tuxpan, Progreso aj. 

Důvěryhodný kontakt – distributor/dopravní společnost/naše kancelář 

• nechte si poradit, dodržujte jeho doporučení…ale prověřujte 

• výrazné navýšení nákladů, penále za uskladnění aj. 

NEPODCEŇUJTE CELNICI



JOSÉ – BARHEM
& 

VILLASEÑOR 

ABOGADOS

SPECIFICA MEXICKÉHO TRHU & UŽITEČNÉ 

INFORMACE



JOSÉ - BARHEM & VILLASEÑOR 

• Zakládající partneři: Omar Villaseñor & Yamil José



JOSÉ - BARHEM & VILLASEÑOR 

• Se sídlem v Mexico City & Cancúnu



JOSÉ - BARHEM & VILLASEÑOR 

Právní expertiza 

&

Strategický partner



JOSÉ - BARHEM & VILLASEÑOR 

• Obchodní a občanské právo

• Kompletní právnický servis/služby nezbytné 

pro fungování vaší firmy



JOSÉ - BARHEM & VILLASEÑOR

• Registrace do obchodního rejstříku, migrační

proces, smlouvy, všechna potřebná povolení a 

registrace včetně zdravotnických atd.



JOSÉ - BARHEM & VILLASEÑOR 

• Ochrana duševního vlastnictví -

autorská práva, ochrana známek a 

patentů.

• Naše služby se řídí potřebami našich

klientů



NAŠI KLIENTI

• Soukromý & státní sektor

• Právní poradci několika vládních institucí

• Našimi klienty jsou společnosti z celého světa



NAŠI KLIENTI

• Velká část našich klientů pochází z Evropy (Česká rep. 

Slovenská rep., Polsko, Německo, Slovinsko, Dánsko, 

Španělsko, Velká Británie, Nizozemsko a další)

• Úzce spolupracujeme s několika ambasádami a 

obchodními komorami (mezi jinými i českou) 



OBCHOD V MEXIKU

• Mexiko má 32 států a každý z nich má své

vlastní regulace. Obchod je regulován

federálně

• Všechna povolení, registrace a autorizace

produktů jsou federální

• Zápisy do obchodního rejstříku jsou lokální a 

katastr nemovistostí je také lokální



OBCHOD V MEXIKU

• To znamená, že v Mexiku existuje 32 obchodních

rejstříků a 32 katastrů nemovistostí

• Daně jsou federální

?



KONFLIKTY V MEXICKÉM OBCHODU

Všechny konflikty se dají shrnout do následujících 

třech případů:



Případ 1.

Již několik let obchodujeme v Mexiku a náš 

klient/dodavatel přestal platit



Případ 2.

Již několik let obchodujeme v Mexiku a chceme změnit 

dodavatele, ale nemůžeme 



Případ 3.

Ještě v Mexiku neobchodujeme,

ale čekáme na investicní příležitost a chceme ochránit 

náš produkt 



PŘEKÁŽKY

• Málo nebo žádné veřejně dostupné informace o 

dodavatelích/ klientech

• Informace z veřejných registrů jsou obtížně

dostupná, nebo neaktualní

• Časový nátlak ze strany společníků, 

potencionalních klientů

• Aktuální situace… Produkt nebo dluh?



RADY & TIPY

• Ochrana značky/produktu

• Uzavírat smlouvy, minimalně MoU

• Žádat o záruku a poradit se o fakturaci

• Všechny registrace vždy na jméno výrobce



NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

• JE NUTNÉ REGISTROVAT SE V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU 

V MEXIKU?

• JAKÉ DANĚ SE PLATÍ V MEXIKU?

• JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA DOVOZ?



Služby pro exportéry zdarma

• vyhlášeny s ohledem na aktuální dění

• Screening trhu, vyhledání, oslovení obchodních partnerů 
a organizace videokonferencí s nimi aj.

E-MEET EXPORT 2020 

• bezplatné online konzultace se zahraničními kancelářemi, 
viz https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/e-
meet-export-2020

Adresář exportérů

• Propagace společnosti v zahraničí prostřednictvím portálu 
www.exporters.czechtrade.cz

• v 7 jazykových mutací

• určeno pro klienty, kteří jsou exportně aktivní za podpory 
CzechTrade

SLUŽBY CZECHTRADE 
SLUŽBY ZDARMA & ADRESÁŘ EXPORTÉRŮ

https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/e-meet-export-2020
http://www.exporters.czechtrade.cz/


BusinessInfo.cz

• portál provozovaný agenturou CzechTrade obsahující důležité 

informace pro podnikatele a exportéry

• aktuální informace o COVID-19 ze světa: 

https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-jaka-je-situace-ve-

svete/)

CzechTrade denně

• bezplatná registrace pro newsletter plný online seminářů, 

chystaných akcí, poptávek a novinek ze světa! Viz přímý odkaz: 

www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka

SLUŽBY CZECHTRADE
BUSINESSINFO & CZECHTRADE DENNĚ

https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-jaka-je-situace-ve-svete/
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka


Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Tereza Vítková
Ředitelka zahraniční kanceláře

Lago Alberto 375, Miguel Hidalgo, 11320,

Ciudad de México, México

Mob.: +52 55 8218 3517

E-mail: tereza.vitkova@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

mailto:tereza.vitkova@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
https://www.linkedin.com/company/czechtrade/?originalSubdomain=cz
https://www.facebook.com/CzechTrade/


Karel Hák
Exportní ředitel

Chuděj, s.r.o.

Mob.: +420 723 126 125

E-mail: export@chudej.cz

www.chudej.cz

Omar Villaseñor Talavera

Zakládající partner

José-Barhem & Villaseñor 

Abogados, S.C.

Tel.:  +52 55 5085 4092

Mob.: +52 55 2986 1645

E-mail: ovillasenor@jbv.mx

www.jbv.mx

Petra Brzobohatá

Office manager

José-Barhem & Villaseñor 

Abogados, S.C.

Tel.: +52 55 5085 4092

Mob.: +52 55 2986 1645

E-mail: petra@jbv.mx

www.jbv.mx

mailto:export@chudej.cz
http://www.chudej.cz/
mailto:ovillasenor@jbv.mx
http://www.jbv.mx/
mailto:petra@jbv.mx
http://www.jbv.mx/

