
 

Vypracoval EU Office / Knowledge Centre České spořitelny:  www.csas.cz/eu   
 

ČS Vyhrazené 
 

Základní údaje 

Kyperská republika je ostrovní stát jižně od Turecka a západně 

od Sýrie. Kypr je de iure unitární stát s jednou vládou. De facto je 

od roku 1974 rozdělen a od roku 1983 zde existují dva státy. 

Severní Kypr však mezinárodně uznává pouze Turecko, není 

součástí EU a zabírá 36 % území. Další 3 % rozlohy ostrova tvoří 

dvě suverénní vojenské základny Spojeného království.  

Prezidentem republiky a zároveň předsedou vlády je Nicos 

Anastasiades. 

Zahraniční obchod 

Více jak čtvrtinu vývozu Kypru tvoří dopravní prostředky, 

a to především osobní a nákladní lodě, následují minerální 

produkty – rafinovaná ropa, farmaceutické produkty, léčiva a 

sýry. Hlavním exportním partnerem je stát mimo Evropu – 

Indie, kam se dováží necelých 10 % kyperského vývozu, 

následuje Řecko (8,7 %), Libye (8,1 %) a Spojené království 

(7,3 %); Česko (0,71 %). 

Na Kypr se dováží hlavně dopravní prostředky, ropa a stroje 

a zařízení. Import na Kypr směřuje z Řecka (15,9 %), z Itálie 

(10,0 %) a Turecka (8,2 %); z Česka (0,8 %). 

Makroekonomický výhled 

Z poměrně slušného ekonomického růstu se kvůli 

koronavirové krizi dostala kyperská ekonomika do problémů. 

Po poklesu v první polovině roku 2020 došlo ve třetím čtvrtletí 

k oživení, které bylo taženo hlavně domácí poptávkou, 

zatímco se příliš nedařilo vývozu. Toto krátké „nadechnutí“ 

ekonomiky však utlumila přijatá nová opatření proti šíření 

pandemie. Pro rok 2020 se odhaduje pokles HDP ve výši 

5,8 %. V letošním roce by mělo dojít již k oživení i v závislosti 

na tom, jak se bude dařit obnovovat důvěru v cestovní ruch, 

na kterém je Kypr zčásti závislý. Příjmy z cestovního ruchu 

na Kypru totiž klesly o 85 %. K růstu ekonomiky ve výši 3,2 % 

HDP v roce 2021 by měla opět pomoci oživená domácí 

poptávka. Vládní opatření a podpora zaměstnanosti pomáhá 

tlumit negativní tlaky na trh práce, kde se míra 

nezaměstnanosti zvýšila jen nepatrně. Po mírné deflaci 

v roce 2020 by se míra inflace měla opět vrátit zhruba 

k 1% hladině, kde se pohybovala i před pandemií.  

Trh práce a mzdy 

Míru nezaměstnanosti se od hospodářské krize podařilo 

na Kypru snížit z 16 % v roce 2014 až na 7,1 % v roce 

2019. Pro rok 2020 se její výše odhaduje na 8,2 %.  Se 

zlepšením hospodářské situace by se měla opět začít 

mírně snižovat. Náklady práce se v Kyperské republice 

pohybují na úrovní těch českých. Ve zpracovatelském 

průmyslu byly průměrné měsíční náklady práce ve výši 

1 933 eur.  

KYPR 

Oficiální název Kyperská republika 

Počet obyvatel 888 005 (2020) 

Rozloha 9 251 km2 

Měna Euro   

Úřední jazyk Řečtina a turečtina 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (únor 2021) 6,8 % 

Produktivita práce k Ø EU (2020) 76,1 % (ČR 60,9 %) 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100) 89 (ČR 92) 

Statutární minimální mzda (2021) není stanovena 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2020) 

Kypr ČR 

Zpracovatelský průmysl  1 936 € 1 957 € 

Stavebnictví 2 181 € 1 844 € 

Velkoobchod a maloobchod  1 749 € 1 955 € 

Ubytování, stravování a pohostinství  1 328 € 1 337 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: data Evropská komise
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Veřejné finance a inflace

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. 

ČS Vyhrazené 

Základy obchodního práva 

Kypr se dle žebříčku Doing Business řadí v kategorii „Založení společnosti“ na 50. pozici, a to zejména kvůli vysokým 

nákladům. Založení společnosti na Kypru dle Doing Business trvá 6 dní a zahrnuje 5 kroků.  

Na Kypru je možné založit jak společnost s ručením omezeným, tak akciovou společnost, u které je zapotřebí minimální 

kapitál ve výši 25 630 eur.  

Daně 

Základní sazba korporátní daně v Kyperské republice je 

stanovena ve výši 12,5 %.  

Sazby daně z příjmu fyzických osob jsou na Kypru 

klouzavě progresivní. Na zdanitelný příjem do 19 500 eur 

se uplatňuje 0% sazba, 20 % od 19 501 do 28 000 eur, 

25 % (28 001 – 36 300 eur), 30 % (36 301 – 60 000 eur) 

a pro příjem přesahující 60 000 eur platí 35% sazba daně 

z příjmu fyzických osob.  

Na Kypru uplatňují 3 sazby daně z přidané hodnoty. Základní sazba je stanovena ve výši 19 %, snížená 9% sazba se 

aplikuje na vnitrostátní osobní dopravu, hotelové ubytování, restaurace a kavárny. Další snížená 5% sazba DPH se 

uplatňuje na některé potraviny, farmaceutické výrobky, knihy (krom elektronických) noviny, vstup na sportovní akce, 

hromadnou dopravu, některé služby a další.  

Energetika 

Cena elektrické energie na Kypru v obou pololetích roku 2020 poklesla, přičemž ve 2. polovině 2020 činila 13,6 eurocentů 

za kWh (v ČR ve stejném období 8,4). Zemní plyn Kypr nevyužívá. 

Při výrobě elektrické energie se země spoléhá z téměř 89 % na ropu, 11% podíl pak tvoří obnovitelné zdroje.  

Celková energetická závislost Kyperské republiky dosahuje 93 %, což řadí Kypr na 3. místo v EU hned za Maltu 

a Lucembursko (ČR 41 %, průměr za EU27 činí necelých 61 %). Na dovozu ropy je země závislá z 99,7 %.  

Investiční pobídky 

Kypr nabízí zahraničním investorům pobídky, které jsou zaměřeny na přilákání investic do průmyslových odvětví 

a posílení rozvoje ekonomiky. Cílem je podpoření rozvoje a vyspělých technologií, obnovení tradičních odvětví, zlepšení 

trhu práce a přilákání kapitálově náročných zahraničních investic. Kypr nabízí korporátní zdanění ve výši 12,5 % 

(možnost nulového zdanění za určitých podmínek), průmyslové zóny, které jsou osvobozeny od cla, dotace na 

průmyslové pozemky, granty v oblasti energetiky, životního prostředí, výzkumu inovací apod. Více informací je k dispozici 

na stránkách Invest Cyprus. 

 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2019, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2020, The 
Global Competitiveness Index 4.0, Eurostat – Energy Dependence 2019 

Daně Sazba 

Korporátní daň 12,5 % 

Daň z příjmu jednotlivců 20 % / 25 % / 30 % / 35 % 

DPH (základní/snížená) 19 % / 9 % / 5 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Kypr ČR z počtu 

Doing Business 54. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 45. 7. 157 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 64. 8. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 42. 49. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 44. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 92,8 40,9 Ø EU 60,7 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://www.investcyprus.org.cy/
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

