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1 142 748 km2

50 mil. obyvatel

Členitá země

Rozdíly v infrastruktuře

KOLUMBIE
República de Colombia



NOVINKY Z REGIONU

Různý průběh dle zemí

• Kolumbie byla velmi otevřená – nyní nová vlna restrikcí

• Mexiko má od února příznivější stav, Peru láme rekordy

• Turistika za očkováním do USA z většiny regionu

Business běží bez ohledu na „vlny“

• Firmy se situaci dávno přizpůsobily, veletrhy se konají

• Většina zemí nemá z pohledu cestování omezení

Kuba má vlastní vakcínu

• V Karibiku rozdíly dle ostrovů – otevírání turistům

• Exportní příležitosti v Karibiku (11. 5. 2021)

Příležitosti

• Stavebnictví, infrastruktura (letiště, železnice), smart 

cities, vodohospodářství, digitalizace.





SIMANDL Ltd.

darkoff.com

lyonsinstantcoffee.co.uk



Prověření celních podmínek a restrikcí

• V Kolumbii DIAN (https://muisca.dian.gov.co/) 

• V EU přehledný Acces2Markets 
(https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/home) 

Příprava podkladů
• Nezapomeňte si předem prověřit, co je třeba pro import – skladné v 

přístavu je ve stovkách dolarů týdně!

• Certifikáty, EUR1, exportní povolení, fumigace, tepelná úprava, apod.

Zasílání vzorků
• Ověřte si potřebná povolení, vzorky nejsou vždy výjimkou i když se 

neplatí clo a daně

• Volte vhodného přepravce – srovnávejte nabídky.

Španělské podklady
• Uvádějte informace i ve ŠJ i na proformy, popisy a další dokumenty 

určené pro proces exportu a následného importu.

PŘÍPRAVA NA EXPORT
Tipy a triky před samotným odesláním první objednávky

https://muisca.dian.gov.co/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/home


Nespoléhejte na uznávané standardy

• INCOTERMS podmínky jsou běžně užívané, ale není to pravidlem

• Řiďte se pravidlem „dvakrát měř, jednou řež“

Pomozte partnerovi najít cestu

• Bude připraveni vyjít vstříc i navzdory firemní politice

• Hledejte řešení ad hoc, případ od případu

Vžijte se do situace

• Ne všechny procesy jsou jednoduché a přímočaré

• Podpořte partnera i za cenu většího úsilí

Počítejte s prodlevami

• Je běžné, že se vyžadují doplňující doklady, certifikace, apod.

JEDNÁNÍ S PARTNEREM
Co očekávat od kolumbijské protistrany

















Kvalitní celní agent je základem

• Agent musí být aktivní a hledat řešení – ne jen předávat informace!

• Importér musí být registrován u celního agenta

Použijte kvalitní a lehce přístupný obal

• Na celnici ze zboží často prohlíženo několikrát

• Obal musí být odolný i po náročné cestě (vlhkost, sůl, neodborné zacházení)

Dokumenty potřebné na celnici
• Originály komerčních dokumentů – faktura (s razítkem a podpisem), EUR1, B/L

• Pro celní klasifikaci jsou potřebné detailní popisy produktů, včetně jejich složení!

Vzorky jsou nevyzpytatelné

• Nezapomeňte prověřit možnosti a případné restrikce

• Vždy zasílejte se nulovou komerční hodnotou!

• Přibalení „dárků“, či katalogů může být problém

CELNÍ PROCES
Na co se připravit a jak jej urychlit



Nejlevnější je nejdelší úsek cesty

• Orientačně pro 20‘‘ FCL:

• Praha – Cartagena cca 2500 – 3500 USD

• Proclení a náklady v přístavu 1300 – 1500 USD

• Přeprava do Bogoty 1000 – 2000 USD

Opatrně na LCL

• Cena za přepravu může být nižší, přístav to však může prodražit

Přeprava po Kolumbii

• Ideálně jí má na starosti místní partner

• Je třeba počítat se specifiky – pojištění, omezení, apod.

Berte ohled na celnici

• Námořní přeprava je levnější, ale může se prodražit v přístavu

• Letecká doprava se vyplatí díky rychlejším procesům na celnici

LOGISTIKA
Pozor na skryté a nečekané náklady



Sejde z očí, sejde z mysli

• Je třeba počítat s dlouhým procesem vyjednávání a poznávání se a 

následně kontakt udržet!

Vhodný způsob vstoupení na trh

• Získání kvalitního distributora neznamená získání trhu

• Cesta ke kontaktům je velice obtížná – databáze a kontakty online 

nejsou vždy věrohodné

Que hubo sumercé?

• Ve vyšším managementu angličtina nebývá problémem, ale španělština 

je vždy velkou výhodou

• Perfektní znalost místních zvyklostí je další konkurenční výhodou

Nekonvenční kanály pro komunikaci

• WhatsApp vždy zabere, ale připravte si sluchátka na hlasové zprávy!

KOLUMBIE                                                                                

jako obchodní partner

S čím      

je třeba 

počítat a 

na co si 

dát pozor



Market Entry pro exportéry zdarma
• Služby v rozsahu, který umožní firmě zmapovat trh

• Dále nabízíme i sofistikované služby, které jsou od 1. 4. 2021 opět 

zpoplatněny

CzechTrade Denně
• Registrace pro newsletter plný poptávek a novinek ze světa!

• https://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka

SLUŽBY CZECHTRADE
#JsmeTuProVás

Adresář exportérů
• Propagujte se zdarma v zahraničí prostřednictvím jedinečného portálu (www.exporters.czechtrade.cz) 

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

BusinessInfo.cz
• Portál provozovaný agenturou CzechTrade – důležité informace pro podnikatele a exportéry

• Aktuální informace ohledně COVID-19 (https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-jaka-je-situace-ve-svete/)

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


Pavel Eichner

Ředitel zahraniční kanceláře

CzechTrade Kolumbie

Tel.: +420 224 907 806

Mob.: +57 312 498 2993

E-mail:

pavel.eichner@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

Podpora v Kolumbii

Bohdan Malaniuk

Vedoucí obchodně ekonomického úseku

Zastupitelský úřad v Bogotě

Tel.: +57 (1) 742 9142

E-mail:

bohdan_malaniuk@mzv.cz

www.mzv.cz/bogota/

mailto:pavel.eichner@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
mailto:bohdan_malaniuk@mzv.cz
https://www.mzv.cz/bogota/


Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Pavel Eichner

Ředitel zahraniční kanceláře

Calle 98 #9A-41, Oficina 602

Bogotá, Colombia

Tel.: +420 224 907 806

Mob.: +57 312 498 2993

E-mail: pavel.eichner@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

mailto:pavel.eichner@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
https://www.linkedin.com/company/czechtrade/?originalSubdomain=cz
https://www.facebook.com/CzechTrade/
https://twitter.com/czechtrade?lang=cs
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Otázky a odpovědi

Pavel Rychtecký

Export and Development manager

SIMANDL, spol. s r. o.

Mob.: +420 737 283 779

E-mail:

rychtecky@simandlczech.cz

www.darkoff.com

Ricardo Ramírez

Managing Director

Dietrich Logistics Colombia

Tel. : +57 (1) 427 5155

Mob.: +57 315 329 5555

E-mail:

rramirez@dietrich-logistics.com.co

www.dietrich-logistics.com.co

mailto:pavel.eichner@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
mailto:rychtecký@simandlczech.cz
http://www.darkoff.com/
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