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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Litevská republika se nachází na jihovýchodním pobřeží 

Baltského moře a je největším ze tří pobaltských států. Nejvyšší 

moc patří parlamentu, sestávajícího se ze 141 členů volených na 

4leté období. Prezidentkou Litvy je bývalá eurokomisařka Dalia 

Grybauskaité. Premiérem je od roku 2016 Saulius Skvernelis.  

Zahraniční obchod  

Největším obchodním partnerem Litvy je po Evropské unii 

Rusko, kam také směřuje (společně s Lotyšskem) největší 

podíl exportu (11 %), následuje Německo (7,3 %); do 

Česka míří 1,3 % celkového Litevského exportu. Vyváží se 

především minerální produkty, stroje a zařízení a chemické 

produkty.  

Import do Litvy směřuje hlavně z Německa a Ruska (12 %), 

Polska (10 %) a Lotyšska (6,6 %); Česko (2,0 %). Nejvíce 

se do Litvy dováží stroje a zařízení, ropa a chemické 

produkty. 

Makroekonomický výhled 

Na rok 2019 se odhaduje mírné zpomalení litevské 

ekonomiky (ve výši 2,7 % HDP), kterou i nadále táhne 

hlavně domácí spotřeba, která je silná i díky poměrně 

solidnímu růstu mezd (ve zhruba 10% výši). V roce 2020 

by měla litevská ekonomika vzrůst o 2,4 % HDP. 

Ač vývozy by měly růst, dovozy je i vzhledem k vyšší 

poptávce stále převyšují, čistý export by tak měl být 

v letech 2019 i 2020 mírně záporný.  

Veřejné rozpočty si Litva od roku 2016 drží v přebytku, pro 

rok 2019 se odhaduje pokles z 0,7 % na 0,3 % HDP. 

V roce 2020 se předpokládá vyrovnaný rozpočet. Veřejný 

dluh v roce 2018 klesl až na 34,2 % HDP, pomohlo tomu 

hlavně splácení dluhopisů a pozitivní ekonomický vývoj. 

V roce 2019 by výše veřejného dluhu měla být výši 37 % 

HDP s následným mírným poklesem na 36,4 % HDP 

v roce 2020. Inflace se vrací k 2% hladině z 3,7 % v roce 

2017.  

Vybrané ukazatele trhu práce 

Zaměstnanost v Litvě vzrostla v roce 2018 o 1,1 %, její 

další růst se předpokládá i v dalších letech, ale 

mírnějším tempem.  Klesající míra nezaměstnanosti se 

postupně stabilizuje kolem výše 6 %. 

Produktivita práce v Litvě odpovídá zhruba polovině 

produktivity Evropské unie. Litevské měsíční náklady 

práce se pohybují zhruba na třech čtvrtinách českých. 

Od počátku roku 2019 byla minimální mzda v Litvě 

zvýšena o 155 eur na 555 eur měsíčně. 

Oficiální název Litevská republika 

Počet obyvatel  2 808 901 (2018) 

Rozloha 65 300 km2 

Měna Euro (EUR) 

Úřední jazyk Litevština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (březen 2019) 5,8 % 

Produktivita práce k Ø EU (2018) 49,8 % 

Minimální mzda (2019) 555 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2018) 

Litva ČR 

Zpracovatelský průmysl  1 263 € 1 714 € 

Stavebnictví 1 258 € 1 613 € 

Velkoobchod a maloobchod 1 240 € 1 728 € 

Doprava a skladování 1 326 € 1 610 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo 

o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité informační 

zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost 

informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Obdobou české společnosti s ručením omezeným je v Litvě uzavřená akciová společnost (UAB). Založit ji může 

minimálně 1 společník (max. počet členů není nijak omezen) a kapitál při založení musí činit alespoň 2 500 eur. Pro 

založení akciové společnosti činí minimální požadovaný kapitál 25 000 eur a může být založena 1 společníkem (max. 

počet není omezen). 

Pro založení společnosti v Litvě je potřeba učinit celkem 7 kroků a minimální doba činí 10 dní. Náklady na založení se 

pohybují okolo 145 eur. 

Daně 

Základní sazba daně z příjmu právnických osob 

v Litvě je 15 %. Menší firmy, jejichž počet 

zaměstnanců je nižší než 10 a jejich zdanitelné příjmy 

během zdaňovacího období nepřesáhnou 300 000 eur, 

se zdaňují 5% sazbou. 

Sazba daně z příjmu fyzických osob je stanovena ve 

výši 20 % u příjmů nepřesahující 136 344 eur za 

kalendářní rok, u částek nad tuto částku se uplatňuje 27% sazba. 

Výše základní sazby daně z přidané hodnoty je v Litvě stanovena ve výši 21 %, snížená 9% sazba DPH je aplikována 

noviny a časopisy, hotelové ubytování a přímé vytápění. Další sníženou 5% sazbu využívají pro farmaceutické výrobky, 

léky, knihy (krom e-knih). Osvobození od daně se uplatňuje u mezinárodní dopravy. 

Energetika 

Cena elektřiny pro velkoodběratele v Litvě se v posledních letech pohybuje okolo hladiny 9 eur/Kwh (v ČR ve 2H/2018 7,2 

eur/Kwh). Cena plynu v posledních letech rostla. Zatímco na konci roku 2017 činila 7 eur/GJ na konci roku 2018 činila 

téměř 11 eur/GJ (v ČR ve stejném období 7,4 eur/GJ). 

Při výrobě elektrické energie Litva spoléhá ze 47 % na zemní plyn a z 31 % na obnovitelné zdroje. Dále využívá vodní 

zdroje a ropu (obojí okolo 10 %).  

Na dovozu energetických komodit je Litva závislá ze 76 %. 

Investiční pobídky 

Investiční pobídky pro zahraniční investory v Litvě jsou zaměřeny především na oblast výzkumu a vývoje, infrastruktury 

a vzdělávání zaměstnanců. Společnosti, které se zabývají průmyslovým výzkumem mohou získat finanční podporu pro 

své projekty ve výši 50 – 70 %, pro aktivity z oblasti experimentálního rozvoje ve výši 25 – 45 %. Finanční podporu pro 

vzdělávání zaměstnanců mohou firmy získat ve výši od 50 % (velké podniky) do 70 % (mikro a střední společnosti). 

Zdroj: Doing Business Index 2019, Economic Complexity Rankings 2017, Global Peace Index 2018, Corruption Perceptions Index 

2018, The Global Competitiveness Report 2018, Eurostat – Energy Dependence 2017 

Daně Sazba 

Korporátní daň 5 % / 15 %  

Daň z příjmu jednotlivců 20 % / 27 % 

DPH (základní/snížená) 21 % / 9 % / 5 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Litva ČR z počtu 

Doing Business 14. 35. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 34. 9. 125 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 36. 7. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 38. 38. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 40. 29. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 75,6 37,4 Ø EU 55,1 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/neci/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/cpi2018
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd320&plugin=1

