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Základní údaje 

Portugalská republika se nachází v západní části Pyrenejského 

poloostrova, má společnou hranici s jediným pevninským 

sousedním státem - Španělskem. Samotné Portugalsko se 

skládá z 18 distriktů a dvou autonomních oblastí (souostroví 

Azory a Madeiry). Prezidentem je od 9. března 2016 Marcelo 

Rebelo de Sousa. Premiérem je od podzimu 2015 António Luís 

Santos da Costa. 

Zahraniční obchod 

Saldo zahraničního obchod Portugalska je dlouhodobě 

pasivní. Exportu se sice daří, jeho podíl na HDP 

v posledních letech poměrně významně narůstal, dovoz 

však roste ještě rychleji.  

Mezi hlavní vývozní artikly patří automobily a jejich 

náhradní díly a příslušenství, dále pak stroje a zařízení 

a výrobky textilního průmyslu. Portugalsko patří 

k největším vývozcům korku a výrobků z něho. 

Nejdůležitějším obchodním partnerem je již tradičně 

sousední Španělsko, kam směřuje téměř čtvrtina 

portugalského exportu, dalším je Francie (12,7 %) 

a Německo (12,1 %); do Česka 0,74 %. Do Portugalska se 

dováží dopravní prostředky, stroje a zařízení, ropa, či 

farmaceutické výrobky. Mezi importéry dominuje 

Španělsko (28,9 %), s velkým odstupem následuje 

Německo (13,1 %) a Francie (9,3); z Česka 0,83 %. 

Makroekonomický výhled 

Současná koronavirová krize měla na Portugalsko velmi 

silný dopad. S tím jak přicházely nové vlny pandemie, 

zaváděla se restriktivní opatření, které se negativně 

odrážely ve vývoji portugalské ekonomiky. Na propadu se 

nejvíce podílelo snížení vývozů a spotřeby domácností. 

Evropská komise ve své zimní prognóze odhaduje pokles 

tamní ekonomiky za celý rok 2020 o 7,6 % HDP, což je pod 

průměrem EU (-6,3 % HDP). S nynější nepříznivou situací 

ohledně pandemie se očekává pokles HDP i v prvním 

čtvrtletí roku 2021 s následným oživením. Tomu by mělo 

pomoci rozvolňování opatření a oživení cestovního ruchu, 

které však zůstane pod svou předkrizovou úrovní. V roce 

2021 by měla portugalská ekonomika růst o 4,1 % HDP a 

v roce 2022 o 4,2 % HDP. Míra inflace se za rok 2020 

dostala mírně do záporu (pokles cen o 0,1 %), v roce 

2021 by měla míra inflace už být kladná ve výši 0,9 %, 

respektive o 1,2 % v roce 2022. 

Trh práce a mzdy 

Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 7-8% hranice. 

Výše měsíční minimální mzdy v Portugalsku se zvýšila ze 

740,83 eur v roce 2020 na 775,83 eur v roce 2021.  

PORTUGALSKO 

Oficiální název Portugalská republika 

Počet obyvatel 10 295 909 (2020) 

Rozloha 92 090 km2 

Měna Euro   

Úřední jazyk Portugalština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (leden 2021) 7,2 % 

Produktivita práce k Ø EU (2020) 64,2 % (ČR 60,9 %) 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100)  79 (ČR 93) 

Minimální mzda (2021) 775,83 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2020) 

Portugalsko ČR 

Zpracovatelský průmysl  1 835 € 1 957 € 

Stavebnictví  1 578 € 1 844 € 

Velkoobchod a maloobchod 2 193 € 1 955 € 

Doprava a skladování 2 935 € 1 824 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: data Evropská komise
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PODNIKÁME V PORTUGALSKU         BŘEZEN 2021 

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 

Společnost s ručením omezeným vyžaduje alespoň dva zakládající členy a minimální kapitál ve výši 2 eur. Pro založení 

akciové společnosti je potřeba alespoň pět akcionářů (fyzických či právnických osob) a minimální kapitál ve výši 50 tisíc 

eur. Podle hodnocení Doing Business je Portugalsko v kategorii Založení společnosti až na 63. místě. Založení společnosti 

trvá v Portugalsku dle Doing Business zhruba 7 dní a zahrnuje 6 kroků.  

Daně 

Základní sazba korporátní daně je v Portugalsku 

stanovena ve výši 21 %. Na prvních 25 000 eur 

zdanitelného zisku malých a středních podniků se 

uplatňuje snížená 17% daň. Daň z příjmu právnických 

osob se zvyšuje o obecní přirážku (až do výše 1,5 % ze 

zdanitelného zisku) a 3% přirážku pro firmy s příjmem od 

1,5 mil. eur do 7,5 miliónu eur ročně, 5% mezi 7,5 mil. a 35 

mil. eur a 9% nad 35 mil. eur ročně.  

V Portugalsku mají progresivní zdanění pro fyzické osoby se sedmi sazbami. Nejnižší 14,5% sazba je určena pro příjem 

do 7 112 eur, následuje 23% sazba (7 113 až 10 732 eur), 28,5% (10 733 až 20 322 eur), 35% (20 323 až 25 075 eur) 

37 % (25 075 až 36 967), 45 % (36 967 až 80 882) a nejvyšší 48 % (pro osoby s příjmy nad 80 882 eur ročně).  

Základní sazba daně z přidané hodnoty je v Portugalsku stanovena ve výši 23 %. Snížená 13% sazba se uplatňuje 

u některých potravin, u restauračních a stravovacích služeb, u vína, minerální vody aj., další snížená sazba ve výši 6 % 

se aplikuje na farmaceutické výrobky, některé potraviny, lékařské vybavení pro zdravotně postižené osoby, dětské 

autosedačky, dětské plenky, knihy, noviny a periodika, hotelové ubytování a další. Osvobozeny od daně jsou vnitrostátní 

a mezinárodní doprava. 

Energetika 

Cena elektrické energie pro velkoodběratele je dlouhodobě konstantní – v prvním pololetí roku 2020 činila 11,3 eurocentů 

za kilowatthodinu (v ČR ve stejném období 8,5 eurocentů za kilowatthodinu). 

Cena zemního plynu má v Portugalsku kolísavý vývoj. V prvním pololetí roku 2020 činila 7,9 €/GJ (v ČR ve stejném období 

7 €/GJ).  

Portugalsko využívá při výrobě elektrické energie především obnovitelné zdroje (80,1 %; z čehož vodní zdroje tvoří 44 %, 

vítr 29 %). Dalšími zdroji jsou zemní plyn (10,1 %), uhlí (2,0 %) a další fosilní paliva (7,8%). Jadernou energii Portugalsko 

při výrobě elektrické energie nevyužívá vůbec. Energetická závislost Portugalska patří v rámci EU k nejvyšším – v roce 

2019 činila 74 % (průměr EU činí 61 %). 

Investiční pobídky 

Portugalsko nabízí investorům celou škálu investičních pobídek. Investoři mohou využít daňové pobídky či pobídky pro 

fyzické osoby a to v podobě seed programů či zvláštních daňových režimů pro nerezidenty s cílem přilákat zaměstnance 

do odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Více informací je pak k dispozici zde. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2019, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2020, The Global 
Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2019 

Daně Sazba 

Korporátní daň 21 % 

Daň z příjmu jednotlivců 14,5 % - 48 % 

DPH (základní/snížená) 23 % / 13 % / 6 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Portugalsko ČR z počtu 

Doing Business 39. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 39. 7. 157 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 3. 8. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 33. 49. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 32. 34. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 73,8 40,9 Ø EU 60,6 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://portugalglobal.pt/EN/InvestInPortugal/tax-incentives/Pages/tax-incentives.aspx
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/2020/index/nzl
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd320/default/table?lang=en

