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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Kazachstán vznikl v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu, 

s rozlohou přesahující 2,7 mil km2 patří mezi deset největších zemí 

světa a zároveň je největším vnitrozemským státem. Kazachstán je 

republikou s mocí svěřenou do rukou prezidenta. Od března 2019 

je prezidentem Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev, po dobrovolném 

odstoupení Nursultana Nazarbajeva, který byl prezidentem od roku 

1991. Premiérem Kazachstánu byl v únoru 2019 jmenován Askar 

Mamin.  

Zahraniční obchod  

Bilance zahraničního obchodu Kazachstánu je v posledních 

letech kladná, navíc se dynamika vývozu zvyšuje rychleji než 

v případě importu. Kazachstán je členem Celní unie, která 

vstoupila v platnost 1. ledna 2010, společně s Ruskem 

a Běloruskem. Do Kazachstánu se dováží především z Ruska 

(38 %), Číny (17 %) a s velkým odstupem následuje Německo 

(5,1 %) a pak USA (3,9 %); Česko 0,7 %. Hlavní dovozní oblasti 

jsou stroje a zařízení, kovy a chemické produkty. Směřování 

exportu oproti importu je poměrně diverzifikované, s 13 % vede 

Čína, následuje Rusko (11 %) a Francie (7,6 %); Česko 1 %. 

Vývoz je hlavně zaměřen na minerální produkty (ropa a zemní 

plyn), které tvoří zhruba 2/3 celkového vývozu. Mezi další 

vyvážené zboží patří kovy a chemické produkty.  

Makroekonomický výhled 

Kazachstán patří k poměrně rychle se ekonomicky rozvíjejícím 

se zemím, což je například dobře patrné na zvyšujícím se 

HDP přepočteného na obyvatele, kdy ještě v roce 2000 byl na 

čtvrtině německého HDP na obyvatele v PPS (polovině 

českého) a momentálně už je to více než polovina (respektive 

¾ Česka). Hospodářská krize se projevila i na ekonomickém 

růstu Kazachstánu, sice ne jak u převážné většiny členských 

států EU (krom Polska) recesí, ale „jen“ zpomalením (+1,2 % 

HDP v roce 2009 a 2015, v roce 2016 +1,1 % HDP), s tím byly 

spojené i poměrně silné inflační tlaky (14,6 % v roce 2016), 

které se daří snižovat až k 5% výši. V roce 2017 už ekonomika 

rostla o příznivých 4,1 % HDP - stejně jako v následujícím roce 

2018. Pro rok 2019 a 2020 se odhaduje velmi mírné 

zpomalení pod 4% hranicí. Veřejný dluh zůstává nízký (21 % 

HDP v roce 2018) s mírně pozvolným nárůstem. 

Vybrané ukazatele trhu práce 

Situace na trhu práce se zlepšuje, míra 

nezaměstnanosti dlouhodobě mírně klesá (v roce 

2000 12,8 %, 2005 8,1 %, 2010 5,8 %, 2015 5,1 %) 

a v roce 2018 byla ve výši 4,9 %, kde by se měla 

držet i v následujících letech.  

 

Oficiální název Republika Kazachstán 

Počet obyvatel  18 570,3 tisíc (k 1. 10. 2019) 

Rozloha  2 724 900 km2 

Měna Tenge (KZT) 

Úřední jazyk Kazaština, ruština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (prosinec 2019) 4,8 % 

Podíl HDP (PPS) na obyvatele k Ø ČR (2018) 74,1 % 

Průměrná měsíční mzda (prosinec 2019) 
208 585 KZT 

(cca 500 eur) 

Zdroj: Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan Statistics 
committee; IMF 
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Veřejné finance a inflace

Zdroj: IMF
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Vývoj ekonomického růstu a míry nezaměstnanosti

Zdroj: IMF
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Základy obchodního práva 

V Kazachstánu je možné založit partnerství s ručením omezeným, akciovou společnost či pobočku zahraniční společnosti. 

Pro založení společnosti je zapotřebí učinit 5 kroků – získat digitální podpis, registrovat se jako plátce daně, registrovat 

podnikání (probíhá skrze jednotné místo Population Service Center, které je podřízeno ministerstvu spravedlnosti), 

zřízení bankovního účtu a získání licence (skrze portál www.elicense.kz, kde je možné žádat o zhruba 500 různých typů 

obchodních aktivit). 

V rámci indexu Doing Business 2020 se Kazachstán umístil celkově na 25. místě, přičemž v rámci kategorie „Založení 

podniku“ na přívětivém 22. místě. Průměrná doba pro založení společnosti činí 5 dní a celkové náklady vyjdou na zhruba 

5-8 tisíc KZT (300-500 korun). 

Daně 

Sazba daně ze zisku firem v Kazachstánu je stanovena ve výši 20 %. 

Sazba osobní důchodové daně činí 10 %.  

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 12 %. Osvobezeny od daně 

jsou vývoz, mezinárodní dopravní služby. 

Energetika a sektory národního hospodářství 

Při výrobě elektrické energie se Kazachstán spoléhá ze 72 % 

na pevná paliva. Druhým zdrojem je pak zemní plyn (18 %). 

Zbytek tvoří vodní energie (9 %) a ropa (1 %). 

Na dovozu energetických komodit pro svou spotřebu je země 

zcela nezávislá a je čistým exportérem. 

V Kazachstánu je poměrně vysoký podíl zaměstnanosti 

v zemědělství (v porovnání s EU i ČR) a činí 15 %. V případě 

v průmyslu je to „jen“ 21 % (tedy pod průměrem EU), ač tvoří 

více než třetinu celkového HDP Kazachstánu.  

Investiční pobídky 

Podnikání v Kazachstánu je podporováno prostřednictvím 

finanční podpory, propojování center pro podporu malých 

podniků, organizací inkubátorů apod. Od 1. ledna 2015 

začala v Kazachstánu platit novela zákona o investicích, která zahraničním investorům přináší novou, širokou škálu 

investičních pobídek. V současnosti funguje celkem 11 speciálních ekonomických zón, v rámci kterých mohou být 

poskytovány pobídky jako osvobození od korporátní daně, nulová sazba DPH, osvobození od daně z nemovitostí, daně 

z půdy či sociální daně. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2017, Global Peace Index 2019, Corruption Perceptions Index 2018, The 

Global Competitiveness Report 2018, Eurostat – Energy Dependence 2017, Energy imports, net (% of energy use) 

Daně Sazba 

Korporátní daň 20 % 

Daň z příjmu jednotlivců 10 % 

DPH (základní/snížená) 12 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Kazachstán ČR z počtu 

Doing Business 25. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 58. 9. 125 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 64. 10. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 124. 38. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 59. 29. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) -116,9 37,4 Ø EU 55,1 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

Sektory národního hospodářství v roce 2018

Zdroj: World Bank, ILO
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