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Základní údaje 

Španělské království je konstituční monarchií s výraznou mírou 

decentralizace. Vedle národního parlamentu je v zemi dalších 19 

autonomních parlamentů s různou mírou pravomocí. Současným 

španělským králem je Filip IV. Španělský.  Předsedou vlády je od 

června 2018 Pedro Sánchez Pérez-Castejón. 

Zahraniční obchod 

Španělský export je poměrně diverzifikovaný, mírně převažují 

produkty z oblasti dopravních prostředků a strojů a zařízení, 

následují chemické produkty. V roce 2019 vyváželo Španělsko 

nejvíce do sousední Francie (14,6 %), následovalo s 10,3 % 

Německo a Itálie (7,7 %); Česko 0,84 %. Import do Španělska 

směřuje především z Německa (11,9 %), Francie (10,0 %) a 

Číny (8,7 %); z Česka 1,3 %. V importovaném zboží převažují 

stroje a zařízení, minerální produkty, dopravní prostředky a 

chemické produkty. 

Makroekonomický výhled 

Stejně jako ve většině zemí nejen Evropské unie mělo i ve 

Španělsku vypuknutí pandemie koronaviru velký dopad na 

mnohá odvětví. Sektor služeb byl velmi těžce zasažen, cestovní 

ruch prakticky ustrnul i vzhledem k uzavření hranic a 

drastickému snížení osobní letecké dopravy.  Meziměsíční i 

meziroční propad zaznamenaly jak jednotlivé ekonomické 

ukazatele, tak i spotřeba domácností.  

Odhad ekonomické výkonnosti z aktuální letní ekonomické 

prognózy Evropské komise počítá s ročním propadem o 11 % 

HDP s následným růstem ve výši 7,1 % HDP v roce 2021. 

V minulých letech byla španělská ekonomika tažena hlavně 

domácí spotřebou, která však byla přijatými opatřeními a 

restrikcemi hodně omezena. Obnova domácí spotřeby na před 

koronavirou úroveň nebude s velkou pravděpodobností ani 

příští rok, ač by se i vzhledem k odložené spotřebě měla vracet 

poměrně snadno do „zelených“ čísel.  

Nízká inflace let minulých by se v roce 2020 měla dostat 

dokonce do deflace i z důvodu výraznějšího poklesu 

ceny ropy. Komise odhaduje výši inflace v letošním roce 

na - 0,1 % a v roce 2021 na 0,9 %. Pokles ekonomické 

výkonnosti a zvyšující se salda veřejných rozpočtů se 

odrazí i v růstu veřejného dluhu, který by se měl v roce 

2020 blížit k hranici 120 % HDP.  

Trh práce a mzdy 

Míra nezaměstnanosti ve Španělsku byla před 

propuknutím koronavirové krize i na evropské poměry 

vysoká, ač zlepšující se ekonomická situace v eurozóně 

ji stlačila na 14 % v roce 2019.  V roce 2020 se však její 

výše odhaduje na téměř 19 %.  

ŠPANĚLSKO 

Oficiální název Španělské království 

Počet obyvatel 46 937 060 (2019) 

Rozloha 505 370 km2 

Měna Euro 

Úřední jazyk Španělština (kastilština) 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (květen 2020) 14,5 % 

Produktivita práce k Ø EU (2019) 91,8 % 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100) 91 (Česko 92) 

Minimální mzda (2020) 1 050 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2019) 

Španělsko ČR 

Zpracovatelský průmysl  3 408 € 1 839 € 

Stavebnictví 3 078 € 1 726 € 

Velkoobchod a maloobchod 2 817 € 1 863 € 

Doprava a skladování 3 248 € 1 726 € 

Zdroj: Eurostat 
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Veřejné finance a inflace

Zdroj: Evropská komise
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PODNIKÁME VE ŠPANĚLSKU         ČERVENEC 2020 

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 Španělsku lze založit jak společnost s ručením omezeným (S.L. / S.L.N.E.), tak akciovou společnost (S.A.). Minimální 

požadovaný kapitál u s.r.o. činí 3 000 eur a může ji založit jeden či více společníků. Pro podporu zakládání nových 

podniků byla vytvořena ještě další forma s. r. o (S.L.N.E.), kde minimální kapitál (musí být splacen v hotovosti) může 

nabývat rozmezí 3 000 – 120 000 eur a může být založena 1 až 5 osobami. Pro větší podnikatelské subjekty je 

k dispozici akciová společnost, jejíž základní kapitál činí minimálně 60 000 eur. 

Daně 

Španělská sazba daně z příjmů právnických osob je stanovena 

ve výši 25 %. 

Ve Španělsku mají stanovenou progresivní daň z příjmu 

fyzických osob dle zdanitelných příjmů (k celkovému daňovému 

zatížení je však ještě potřeba přičíst regionální sazbu daně dle 

jednotlivých autonomních společenství). Do 12 450 eur se daní 

9,5 %, 12 450 – 20 200 eur 12 %, 20 200 – 35 200 eur 15 %, 

35 200 – 60 000 eur 18,5 %, nad 60 000 eur 22,5 %.  

Základní sazba daně z přidané hodnoty ve Španělsku činí 21 %. Snížená 10% sazba se aplikuje např. na některé 

potraviny, nápoje, farmaceutické výrobky, vnitrostátní dopravu, restaurační a stravovací služby aj., super snížená 4% 

sazba na určité druhy potravin, farmaceutické výrobky, některé zdravotnické vybavení pro zdravotně postižené, knihy 

(krom e-knih), noviny či některé sociální služby. 

Energetika 

Cena elektřiny ve Španělsku se v posledních letech pohybuje okolo úrovně 11 eurocentů za kilowatthodinu (v ČR 

aktuálně zhruba 8 eurocentů/kWh). Cena plynu má kolísavý vývoj a ve druhém pololetí roku 2019 činila 8,5 eur/GJ (v ČR 

ve stejném období 8 eur/GJ). 

Při výrobě elektrické energie se země spoléhá především na obnovitelné zdroje energie, jejichž podíl činí zhruba 26 %. 

Dále je využíván zemní plyn (21 %), jaderná energie (20 %), uhlí (14 %) a vodní zdroje (14 %). Ropa se na výrobě 

elektřiny podílí pouze 5 %. Závislost Španělska na dovozu energetických komodit k pokrytí spotřeby činí 73,3 %. Na 

dovozu zemního plynu je země závislá ze 100 %. 

Investiční pobídky 

Španělsko nabízí zahraničním investorům investiční pobídky jako jsou daňové úlevy, podpora výzkumu a vývoje, trhu 

práce, podpora v oblasti životního prostředí apod. Regionální pobídky pro velké podniky mohou nabývat 10 – 35 % 

uznatelných nákladů pro vytvoření nového podniku (budovy, stroje a vybavení). U malých podniků činí míra podpory 30 – 

55 % a u středních 20 – 45 % v závislosti na regionu. V oblasti podpory pracovního kapitálu lze získat např. úlevy na 

příspěvku na sociální zabezpečení, dotaci a rekvalifikační programy apod. Přehled dostupných pobídek, záruk a půjček je 

k dispozici na stránkách Invest in Spain zde. 

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

Global Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2018 

Daně Sazba 

Korporátní daň 25 % 

Daň z příjmu jednotlivců 
   9,5 % / 12 % / 15 % / 

18,5 % / 22,5 % 

DPH (základní/snížená)    21 % / 10 % / 4 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Španělsko ČR z počtu 

Doing Business 30. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 28. 9. 125 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 38. 8. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 30. 44. 198 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 23. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 73,3 36,7 Ø EU27 58,2 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

http://www.investinspain.org/invest/en/why-spain/advanced-ict-network/index.html
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/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

