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1 VŠEOBECNÉ A EKONOMICKÉ INFORMÁCIE 

Oficiálny jazyk: kanadská angličtina, kanadská francúzština 

Počet obyvateľov: 35 702 700 (2015) 

HDP na obyvateľa (PPP): $45,000 (2014) 

Inflácia: 1,9 % (2014) 

Nezamestnanosť: 7,0 % (október 2015) 

Hlavné mesto: Ottawa 

Dôležité mestá: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary 

Predvoľba: +1 

Mena: kanadský dolár (CAD) 

Credit Rating: S&P- AAA (stabilný); Moody’s – Aaa (stabilný); Fitch – AAA (stabilný) 

Najvýznamnejšie krajiny importu: USA, Čína, Mexiko, Nemecko, Japonsko 

Najdôležitejšie krajiny exportu: USA, Čína, Veľká Británia, Japonsko, Mexiko 

2 DÔVODY OBCHODOVANIA A PODNIKANIA V KRAJINE 

EKONOMIKA 

Kanada patrí medzi jednu z najbohatších krajín sveta. Patrí medzi krajiny OECD a do skupiny G7. Je 

11. najväčšou ekonomikou sveta (z pohľadu nominálnej hodnoty HDP) a 15. z hľadiska parity kúpnej 

sily. Kanadskej ekonomike dominujú služby, ktoré zamestnávajú asi 3 tretiny populácie a vytvárajú 

takmer 70% HDP. Pre kanadskú ekonomiku je dôležitý primárny sektor, najmä ťažba treba a ťažba 

ropy. Priemysel sa podieľa na tvorbe takmer 30% HDP a sústreďuje sa v centrálnej časti Kanady, 

pričom medzi najdôležitejšie patrí automobilový a letecký priemysel. Významnými sú aj chemický, 

potravinársky, drevospracujúci, a rybársky priemysel, ktorý je ôsmym najväčším na svete. Kanada tiež 

patrí medzi svetových lídrov v oblasti zábavného softvérového priemyslu. Poľnohospodárstvo tvorí iba 

1,6% HDP a zamestnáva iba 2% populácie, napriek tomu patrí Kanada medzi najväčších producentov 

poľnohospodárskych produktov, hlavne obilnín.  

Najväčšími obchodnými partnermi Kanady sú Spojené štáty a Mexiko, s ktorými má aj podpísanú 

dohodu o voľnom obchode - North American Free Trade Agreement (NAFTA). Až tri štvrtiny 

kanadskej produkcie spotrebujú Spojené štáty.  

PODNIKATEĽSKÁ LEGISLATÍVA A NAJČASTEJŠIE VYUŽÍVANÉ FORMY PODNIKANIA 

Pred registráciou firmy v Kanade je potrebné sa rozhodnúť, či bude firma pôsobiť na celom území 

Kanady alebo iba na území niektorej z provincií. V prípade, že bude firma pôsobiť vo viac ako jednej 

provincii, odporúča sa založiť firmu podľa federálneho zákona, pretože každá provincia má vlastné 

zákony. 

Základné informácie a podmienky pre založenie spoločnosti sú uvedené na stránkach Industry 

Canada: http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home. 

Poplatok za registráciu firmy online je 200 CAD, za registráciu poštou alebo faxom – 250 CAD, trvá 3-

4 týždne.  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home


Kontakty na obchodné registre jednotlivých provincií: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-

dgc.nsf/eng/cs01134.html 

DAŇOVÉ ASPEKTY V KANADE 

Daňový systém v Kanade je veľmi komplikovaný. Existujú tri úrovne daní: federálne, provinčné/ 

teritoriálne a obecné/mestské. Nižšie sú uvedené vybrané daňové sadzby.  

Daň z príjmu fyzických osôb 

Vyberá sa na federálnej aj provinčnej úrovni.  

Aktuálne daňové sadzby na federálnej úrovni (rok 2015): 

Daňová sadzba Ročný zdaniteľný príjem 

15 % do 44.701 CAD 

22 % 44.701 - 89.401 CAD 

26 % 89.401 - 138.586 CAD 

29 % nad 138.586 CAD 

Corporation tax (daň z príjmu firiem) sa vyberá na federálnej aj provinčnej úrovni. Na federálnej úrovni 

je daňová sadzba 15% (u malých firiem 11%). Na provinčnej úrovni sú daňové sadzby pre firmy 

nasledujúce: 

Provincia Daňová sadzba 

Alberta 10 % 

British Columbia 11 % 

Ontario 11,5 % 

Quebec 11,9 % 

Manitoba 12 % 

Saskatchewan 12 % 

New Brunswick 12 % 

Newfoundland & Labrador 14 % 

Nova Scotia 16 % 

Prince Edward Island 16 % 

Northwest Territories 11,5 % 

Nunavut 12 % 

Yukon 15 % 

Kompletný aktuálny prehľad všetkých daňových sadzieb sa na federálnej aj provinčnej úrovni sa 

nachádza na stránkach kanadskej daňovej správy, Canada Revenue Agency:  http://www.cra-

arc.gc.ca/tx/llrts/menu-eng.html 

 

 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/cs01134.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/cs01134.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/llrts/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/llrts/menu-eng.html


3 ŠPECIFIKÁ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 

DOVOZNÝ A VÝVOZNÝ REŽIM, OBCHODNÁ PRAX 

Kanada má relatívne liberálnu obchodnú politiku. Nasledujúci tovar je však zakázané dovážať: 

 Obscénny materiál 

 Nenávistná propaganda 

 Materiály vlastizradného a buričského charakteru 

 Základné a falšované mince 

 Tovar vyrobený väzňami 

 Niektoré diela chránené autorskými právami 

 Vybrané motorové vozidlá a lietadlá 

 Určité použité matrace 

 Biele fosforové zápalky 

 Niektoré ohrozené druhy zvierat 

Vývozný a dovozný režim je upravený Zákonom o vývozných a dovozných povoleniach - Export and 

Import Permits Act.  

Dovozné obmedzenia a licenčné požiadavky plania na nasledujúce produkty: 

 potraviny zvieracieho a rastlinného pôvodu  

 regulované zvieratá, výrobky zo zvierat  

 rastlinní škodcovia, rastliny a výrobky z rastlín 

 syry 

 čerstvé ovocie a zelenina 

 ryby a rybie produkty  

 neregistrované výrobky proti škodcom 

 regulované látky, priemyselné konopä a chemické  

 výbušniny, zbrane, munícia a vojenský materiál 

 predpísané jadrové zariadenia, radiačné prístroje a jadrový materiál 

 výrobky z uhlíkovej a špeciálnej ocele  

 zdravotnícke výrobky 

 surové diamanty  

 textil a odevy  

 zemný plyn  

 nebezpečný odpad a nebezpečný recyklovateľný materiál  

 látky poškodzujúce ozónovou vrstvu 

Výšku ciel upravuje colný zákon – Customs Act a zákon o colnom sadzobníku – Customs Tariff. Colný 

sadzobník je zostavený na základe harmonizovaného systému klasifikácie. Dovozné clo sa obvykle 

stanovuje ako percento z ceny tovaru FOB, pričom toto clo je miernejšie než napr. v ZSA alebo 

krajinách EÚ (priemerná výška je 6%), výnimkou sú poľnohospodárske a potravinárske výrobky, textil, 

obuv, a pod.  

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-19/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-19/
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-52.6.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-54.011.pdf


ZÁKLADNÁ ŠTATISTIKA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU 

Kanada je spomedzi najvyspelejších ekonomík sveta najviac závislá na zahraničnom obchode a patrí 

medzi krajiny s relatívne liberálnou obchodnou politikou. Avšak saldo zahraničného obchodu dlhodobo 

zaznamenáva negatívne hodnoty. Zahraničný obchod Kanady tvorí viac ako 2/3 HDP, z čoho 75% 

tvorí obchod s krajinami, s ktorými má Kanada uzatvorené dohody o voľnom obchode, hlavne so 

Spojenými štátmi.  

Najväčšími partnermi z hľadiska exportu sú: USA, Čína, Veľká Británia, Japonsko, Mexiko, Hongkong 

a Južná Kórea. Najväčší objem importovaného tovaru a služieb pochádza z USA, Číny, Mexika, 

Nemecka, Japonska, Veľkej Británie, Južnej Kórey, Talianska a Francúzska.   

Obchod s tovarmi a službami 

v mld. CAD 2010 2011 2012 2013 2014 

Export tovaru 404,0 456,6 463,1 479,3 528,6 

Import tovaru 413,7 456,0 474,3 486,5 523,7 

Bilancia tovaru -9,7 0,6 -11,2 -7,2 4,9 

Export služieb 79,3 84,4 90,0 82,5 95,2 

Import služieb 101,2 106,2 112,7 115,5 117,9 

Bilancia služieb -21,9 -21,2 -22,7 -23,0 -22,7 

Celková obchodná 

bilancia 

-31,6 -21,2 -33,8 30,2 -17,8 

TOVAROVÁ ŠTRUKTÚRA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU  

Komodita Podiel na exporte v % 

Ropa 17,5 

Osobné autá 9,4 

Kovové výrobky 8,7 

Stroje a zariadenia 5,6 

Potraviny a nápoje 4,8 

Poľnohospodárske a rybie produkty 4,8 

Stavebné materiály 4,3 

Pneumatiky a automobilové diely 4,1 

Chemické produkty 4,0 

Lietadlá a súčiastky do lietadiel 3,6 

 

Komodita Podiel na importe v % 

Stroje a zariadenia 9,7 

Pneumatiky a automobilové diely 7,7 



Osobné autá 7,6 

Elektronické a elektrické prístroje 5,7 

Kovové výrobky 5,5 

Chemické výrobky 5,1 

Potraviny a nápoje 5,0 

Ropa 4,4 

Odevy, obuv, textil 3,9 

Stavebné materiály 3,7 

 

4 PERSPEKTÍVNE REGIÓNY PRE OBCHODNÚ SPOLUPRÁCU 

Ekonomickým ťahúňom Kanady je provincia Ontário, v ktorej žije 39% populácie a podieľa sa na 

tvorbe takmer 40% HDP. Výhodou provincie je jej centrálna poloha v Kanade, geografická blízkosť 

k trhu USA a prístup k vodným kanálom, ktoré uľahčujú prepravu surovín a tovaru do kanadských 

prístavov. V tejto provincii sa sústreďuje priemysel Kanady (automobilový, potravinársky, 

strojársky,...), ale v posledných rokoch nastal aj rozmach služieb, ktoré tvoria až 79% HDP tohto 

regiónu. V Ontáriu sa nachádza aj hlavné mesto – Ottawa, v ktorom je najviac ľudí zamestnaných 

vo verejnom sektore. Významné zastúpenie v hlavnom meste má aj hihg-tech priemysel. V Ontáriu 

leží aj Toronto - finančné a obchodné centrum. Toronto je tiež centrom médií, telekomunikácií, IT 

a filmového priemyslu.  

Významnou provinciou je Quebec, ktorý sa podieľa na tvorbe HDP Kanady 20 percentami. V tejto 

provincii je vynakladaných najviac zdrojov na výskum a vývoj, oblasť technológií a vedy je pre 

Quebec veľmi významná. Je tu veľké množstvo špičkových univerzít a výskumno-vývojových 

centier. Quebec je tiež centrom leteckého priemyslu, IT, softwaru a multimédií. Významnými pre 

ekonomiku regiónu je aj ťažba nerastných surovín a poľnohospodárstvo. V tejto provincii leží druhé 

najväčšie mesto v Kanade z hľadiska ekonomickej významnosti – Montreal, ktoré je obchodným, 

finančným, priemyselným, technologickým a kultúrnym centrom. V priemysle dominuje letecký, 

elektronický, farmaceutický, textilný priemysel, softwarové inžinierstvo a telekomunikácie. 

Kanada má tretie najväčšie zásoby ropy na svete. Neustále sa tu realizujú projekty v oblasti ťažby 

ropy, ropných pieskov, výstavby ropovodov a plynovodov. Najväčším producentom ropy je 

provincia Alberta, v ktorej sa vyprodukuje až 76% kanadskej produkcie.  

Priestor pre realizáciu slovenských subjektov existuje v rámci inovačných parkov, ktoré združuje 

Asociácia univerzitných vedeckých parkov: http://aurpcanada.com/about/. V súčasnosti sa tu 

nachádza 26 R&D parkov. Tieto parky vytvárajú priestor pre inovácie a spájajú priemysel s 

akademickým a vládnym sektorom.  

V Kanade tiež existujú zóny voľného obchodu: The Foreign Trade Zones, v ktorých platia špeciálne 

daňové a colné podmienky. Viac informácií o týchto zónach sa nachádza na stránke: 

http://www.fin.gc.ca/ftz-zf/index-eng.asp. 

http://aurpcanada.com/about/
http://www.fin.gc.ca/ftz-zf/index-eng.asp


5 PERSPEKTÍVNE SEKTORY PRE SLOVENSKÝCH VÝVOZCOV 

Najperspektívnejšou by mohla byť spolupráca medzi slovenskými a kanadskými podnikmi 

v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom, chemickom priemysle, v spracovaní dreva 

a nerastných surovín, v oblasti hi-tech technológiách a v technológiách životného prostredia, ako aj 

v oblasti leteckého priemyslu. 

Kanadskí odberatelia prejavujú dlhodobý záujem o dovoz veľmi širokého spektra výrobkov a v 

porovnaní so severoamerickou konkurenciou majú niektoré slovenské výrobky šancu uspieť. 

Podmienkou je rozumná cenová politika a vysoká kvalita a servis. Perspektívnymi sa, okrem už 

tradičných exportných položiek, javia aj výrobky potravinárskeho priemyslu (nealkoholické aj 

niektoré alkoholické nápoje, pivo, cukrovinky, sterilizovaná zelenina a iné.), obuv a niektoré 

dekoračné predmety, perspektívnymi sú v tiež hi-tech technológie využívané v oblasti IT 

bezpečnosti, v technológiách životného prostredia a obnoviteľných zdrojov energií. Pozornosť si 

zaslúži aj oblasť farmácie a zdravotníctva.  

V mnohých kanadských mestách sa realizujú alebo pripravujú veľké projekty rozvoja dopravnej 

infraštruktúry, kde vzniká priestor pre spoluprácu slovenských firiem a pre subdodávku oceľových 

konštrukcií, koľajových vozidiel a konštrukčných stavebných materiálov.  

Ťažobný priemysel má stále obrovský význam pre kanadskú ekonomiku, a neustále prebiehajú 

rôzne ťažobné projekty. V tomto zmysle existuje priestor pre slovenské podniky v oblasti 

geologického prieskumu nových ložísk nerastných surovín alebo subdodávok strojov a technológií 

pre ťažbu.  Priestor je tak isto v oblasti ťažby ropy, najmä pre subdodávky zariadení a technológií 

na ťažbu ropy, pre výstavbu infraštruktúry a pre rekultiváciu po povrchovej ťažbe ropných pieskov.  

 

6 OBCHODUJEME A PODNIKÁME V KANADE 

Kanaďania sú hrdý národ. Ak môžu, kúpia si výrobok "Made in Canada". Ale ak bude v dosahu 

porovnateľný výrobok importovaný a lacnejší, nebude im robiť problémy zakúpiť si ho. Ak má 

zámorský dodávateľ v Kanade obchodného zástupcu a táto okolnosť je na tovare zdôraznená, 

zákazník na tovar pozerá ako kanadský a nemá žiaden problém si ho kúpiť. 

Kanada pokrýva celkom 5 časových pásiem. Časový posun medzi Slovenskom a dvoma hlavnými 

provinciami (Ontario, Quebec) je väčšinu roka 6 hodín. Je treba mať túto okolnosť na zreteli pri 

telefonickom kontakte partnerov v rôznych častiach Kanady. 

Všetky formy úvodného kontaktu sú akceptované (telefón, fax, email), rovnako aj zoznámenie sa 

pri spoločenských príležitostiach. V prípade, že v Kanade nemá firma obchodného zástupcu, prvá 

ponuka by mala obsahovať podrobný opis výrobného programu. Firemné brožúry by mali byť v 

angličtine aj francúzštine s údajmi o firme (ročný obrat, história firmy, počet zamestnancov, 

referencie, prípadne orientačný cenník). Prezentácia firmy by mala byť spracovaná kvalitne 

a v bezchybnom jazykovom prevedení (AJ, FRJ).  



Kanaďania sú v biznise neformálni, zdvorilí a vecní. Ak ich ponuka zaujme, ozvú sa späť, pričom 

budú očakávať okamžité reakcie na svoje otázky (do 24 hodín). Promptné reagovanie je základom 

pre vybudovanie dôvery medzi obchodnými partnermi.  

Obchodné rokovania začínajú v Kanade presne. Je preto veľmi dôležité prísť načas. Vopred 

písomne aj ústne dohodnuté schôdzky sa často ešte potvrdzujú telefonicky, deň vopred. Pracovné 

raňajky či obed sú bežnou záležitosťou, nepresahujú 1,5 hodiny a sú väčšinou bez alkoholu. 

Pracovná večera nie je príliš obvyklá, pretože večer je vyhradený pre súkromný život. Ak však 

Kanaďania cestujú, veľmi radi na večeru zájdu. 

V oblasti Toronta je vhodný čas na obchodnú schôdzku ráno alebo skoré popoludnie; je dobré sa 

vyhnúť neskorším schôdzkam. Vhodné načasovanie je pre obyvateľov Toronta veľmi dôležité, lebo 

obyvatelia tohto veľkomesta berú stále ohľad na dopravnú situáciu. Spravidla sa budú snažiť 

dohodnúť termín schôdzky mimo dopravnej špičky.  

Odporúča sa pripraviť si na úvodné stretnutie prezentáciu spoločnosti v PowerPointe. Je dôležité si 

zapamätať mená kanadských obchodníkov a ich miesto v hierarchii firmy. V Kanade je veľmi bežné 

používanie krstných mien. Niekedy dochádza k prelomeniu bariéry formálnosti už pri prvom 

rokovaní. Samozrejmosťou sú vizitky v angličtine (prípadne francúzštine), kde je uvedená iba 

funkcia v súlade so severoamerickú terminológiou. Titul môže byť uvedený za menom (PhD, MSc., 

...). Pri oslovovaní sa akademické tituly nepoužívajú. Nie je zvykom pri tejto príležitosti odovzdávať 

dary, ak sa nejedná o vzorku tovaru či malú pozornosť (napr. reklamné pero).  

Je veľmi dôležité prísť na schôdzku dobre pripravený, ukázať sebavedomie, kompetentnosť a 

kvalifikáciu. Na rokovania musí byť zo slovenskej firmy vyslaný človek vybavený dostatočným 

mandátom, aby mohol podať kvalifikované odpovede na otázky o firme, výrobnom programe, 

dodacích podmienkach, cenách, cle, predpisoch a normách, referenciách, a aby vedel v prípade 

potreby operatívne na mieste rozhodovať o detailoch ďalšieho postupu. Kanaďan nepochopí, ak 

bude jeho obchodný partner chcieť počas rokovaní konzultovať postup s centrálou firmy, prípadne 

odkladať rozhodovanie na neskôr. Ak sa jedná o zásadný záležitosť, ku ktorej je objektívne nutné 

zistiť nové skutočnosti vo firme, musí byť stanovený rozumný dátum, do ktorého bude informácia 

dodaná a tento sľub dodržaný.  

Ako primárny spôsob následnej komunikácie (vrátane distribúcie marketingových materiálov) sa 

odporúča použitie e-mailu. Zmluvy a iné dôležité dokumenty sú písané vo forme listu a posielané 

poštou alebo kuriérom. Profesionálna grafická úprava a prezentácia dokumentu je veľmi dôležitá. 

Zasielaný dokument musí byť vždy doplnený o sprievodný list.  

Typický pre kanadské podnikateľské prostredie je pomerne malý rešpekt pred hodnosťami, titulmi a 

autoritami. Hodnota jedinca je stanovená tým, čo robí. Cennú hospodárskou jednotkou je čas. 

Kanaďania teda ocenia vecnosť a pružnosť.   

 

 

 



7 UŽITOČNÉ KONTAKTY V KANADE 

Foreign Affairs, Trade and Development Canada - www.international.gc.ca 

Canadian Trade Commissioner Service - www.tradecommissioner.gc.ca 

Industry Canada - http://ic.gc.ca 

Department of Finance - www.fin.gc.ca 

Agriculture and Agri-Food Canada - www.agr.gc.ca 

Transport Canada - www.tc.gc.ca 

Natural Resources Canada - www.nrcan.gc.ca 

Temporary Foreign Worker Program - www.esdc.gc.ca/eng/jobs/foreign_workers/index.shtml 

Statistics Canada - www.statcan.ca 

Bank of Canada - www.bankofcanada.ca 

Vládne zákazky - www.merx.com/ 

Canadian Association of Importers and Exporters - www.iecanada.com 

Canadian Exporters and Manufactures - www.cme-mec.ca/ 

Canadian Bankers Association www.cba.ca 

Canadian Association of Petroleum Producers - www.capp.ca/ 

European Chamber of Commerce to Canada - www.eucocit.com/about-eucocit 

Veľvyslanectvo SR v Ottawe 

50 Rideau Terrace, K1M 2A1 Ottawa, Ontario, Kanada 

Tel.: +1 6137494442  

Fax: +1 6137494989 

Mobil: 001613296 8659 (pohotovostný mobil / Emergency call) 

Email: emb.ottawa@mzv.sk 

http://www.mzv.sk/ottawa 
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