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Základní údaje 

Finsko – severský stát, který má pevninskou hranici se 

Švédskem, Norskem a Ruskem a mořskou hranici 

s Estonskem. Státním zřízením je parlamentní republikou 

s jednokomorovým parlamentem s 200 poslanci, kteří jsou 

voleni na 4 roky. Předsedkyní vlády Finska je od prosince 2019 

Sanna Mirella Marin. Prezidentem je od roku 2012 Sauli 

Niinistö. Svůj mandát obhájil v roce 2018.  

Zahraniční obchod 

Ač se v posledních letech finský vývoz dočkal vcelku 

solidního růstu, rostl i dovoz z důvodu silné domácí 

poptávky. Více jak pětinu vývozu z Finska tvoří stroje a 

zařízení, následují zhruba s 16 % výrobky papírenského 

průmyslu, poté výrobky průmyslu ocelářského. Export 

z Finska směřuje převážně do členských států Evropské 

unie; Německo (14,4 %), Švédsko (9,7 %) a Nizozemsko 

(6,6 %); USA (7,8 %), Česko (0,6 %).  

Do Finska má čtvrtinové zastoupení dovoz strojů a zařízení, 

následují minerální produkty, kovy a dopravní prostředky. 

Dovoz do Finska směřuje z Německa (16,5 %), Ruska 

(13,8 %) a Švédska (12,5 %); z Česka 1,5 %. 

Makroekonomický výhled 

Účinné formy restrikce a hlavně silná vládní podpůrná 

opatření pomohla finské ekonomice být jednou z nejméně 

postižených koronavirovou krizí v EU. Šíření viru se podařilo 

udržet v rozumných mezích a negativní dopad na ekonomiku 

v první půli 2020 nebyl tak silný.  Pokles HDP tak byl jen o 

1,4 % z důvodu snížení domácí spotřeby a zvýšením úspor. 

Pozitivně se na jen poměrně mírném snížení HDP v první 

půli 2020 projevil i pokles dovozu ze zahraničí a jen mírný 

pokles investic.  

Evropská komise odhaduje, že za celý rok by měla finská 

ekonomika klesnout o 4,3 % HDP.  Pro rok 2021 se očekává 

oživení ve výši necelých 3 % HDP, kde hlavním tahounem 

by měla být domácí spotřeba. Koronavirová krize se také 

silně negativně projevuje ve veřejných rozpočtech a 

zvyšujícím se veřejném dluhu, který skokově meziročně 

naroste o zhruba 10 procentních bodů na 70 % HDP. 

Míra inflace by se v následujícím období měla stále 

držet pod 2% hranicí.  

Trh práce a mzdy 

Negativní dopady koronavirové krize se projevují i na 

trhu práce, kde došlo ke změně trendu ve vývoji míry 

nezaměstnanosti, která po několika letech poklesu opět 

vzrostla k 8% hranici. V říjnu 2020 byla míra 

nezaměstnanosti ve výši 8,3 %. Pro rok 2020 odhaduje 

Komise zlepšení situace a míra nezaměstnanosti by 

měla opět mírně klesat.  

FINSKO 

Oficiální název Finská republika 

Počet obyvatel 5 517 919 (2019) 

Rozloha 338 145 km2 

Měna Euro 

Úřední jazyk Finština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (říjen 2020) 8,3 % 

Produktivita práce k Ø EU28 (2019) 135,5 % 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100)   111 (ČR 92) 

Minimální mzda (2020) není stanovena 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2019) 

Finsko ČR 

Zpracovatelský průmysl  5 185 € 1 839 € 

Stavebnictví 5 085 € 1 726 € 

Velkoobchod a maloobchod 4 471 € 1 863 € 

Doprava a skladování 4 571 € 1 726 € 

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 

Ve Finsku lze založit jak společnost s ručením omezeným (private limited), tak akciovou společnost (public limited). Pro 

založení s.r.o. je potřeba minimální kapitál ve výši 2 500 eur, u akciové společnosti 80 000 eur. U s.r.o. je k založení 

potřeba jedna osoba, u akciové společnosti musí být alespoň dvě. V žebříčku Doing Business se Finsko aktuálně umísťuje 

na 20. pozici. V kategorii, která hodnotí přímo založení společnosti na 31. místě a to zejména kvůli počtu dní, které 

založení podnikání zabere. 

Daně 

Sazba daně z příjmů právnických osob je ve Finsku 

stanovena ve výši 20 %. 

Ve Finsku mají stanovenou progresivní daň z příjmu 

fyzických osob. Příjem do výše 18 100 eur nepodléhá dani 

z příjmu, nicméně se na něj mohou vztahovat sazby 

municipální (od 16,75 % do 23,5 %) a církevní (1 % až 

2,2 %), od 18 100 eur do 27 200 eur 6 %, 27 200 – 44 800 

eur 17,25 %, 44 800 – 78 500 21,25 %, nad 78 500 eur se uplatňuje 31,25% sazba.  

Základní sazba daně z přidané hodnoty je ve Finsku stanovena ve výši 24 %. Snížená 14% sazba se uplatňuje u potravin, 

u restauračních a stravovacích služeb, u nealkoholických nápojů aj., další snížená sazba ve výši 10 % se aplikuje na 

farmaceutické výrobky, vnitrostátní dopravu, noviny a periodika, vstupy na kulturní akce, hotelové ubytování a další. 

Osvobozeny od daně jsou například mezinárodní doprava, některá umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti.  

Energetika 

Cena elektrické energie ve Finsku se v posledních letech pohybuje okolo 7 eurocentů za kilowatthodinu. V prvním pololetí 

roku 2020 stál jeden kilowatthodinu odběratele necelých 6,9 eurocentů (v ČR – 8,5 eurocentů). Cena plynu se ve Finsku 

v posledních letech zvyšovala až do 1H/2019, poté začala klesat a v 1H/2020 činila 14,2 €/GJ (oproti ČR, kde cena plynu 

činí 7 €/GJ, je to jednou tolik). 

Závislost země na dovozu energetických komodit k pokrytí spotřeby činí 45 %.  

Při výrobě elektrické energie se Finsko spoléhá především na jadernou energii (34 %). Dále pak na vodní energii (25 %), 

obnovitelné zdroje (25 %) a uhlí (8 %). Zemní plyn a ropa hrají při výrobě elektřiny ve Finsku jen malou roli (7,7 % resp. 

0,3 %). 

Investiční pobídky 

Finsko nabízí zahraničním investorům širokou škálu pobídek a dotací. Podpora může být poskytnuta například skrze ELY 

Centra (Centra ekonomického rozvoje, dopravy a životního prostředí). Technologické rozvojové centrum Tekes pak 

investorům nabízí pobídky v oblasti výzkumu a vývoje – konkrétně nízko úročené půjčky a granty. Státní investiční 

společnost (Finnish Industry Investment) nabízí financování skrze kapitálové fondy. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2018, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2019, The 

Global Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2018 

Daně Sazba 

Korporátní daň 20 % 

Daň z příjmu jednotlivců  6 % / 17,25 % / 21,25 % / 31,25 % 

DPH (základní/snížená) 24 % / 14 % / 10 %  

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Finsko ČR z počtu 

Doing Business 20. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 12. 8. 138 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 14. 8. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 3. 44. 198 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 11. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 44,9 36,7 Ø EU27 58,2 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_50&plugin=1

