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Základní údaje 

Polsko je středoevropský stát administrativně se dělící na 16 

vojvodství. Zákonodárná moc je svěřena do rukou 

dvoukomorového parlamentu, jež se dělí na Sejm (poslanecká 

sněmovna) a Senát. Sejm se skládá ze 460 poslanců volených 

poměrným volebním systémem na 4 roky. Senát tvoří 100 

senátorů volených většinovým systémem na stejné období. 

Úřadujícím premiérem je od prosince 2017 Mateusz Morawiecki. 

Polským prezidentem je od srpna 2015 Andrzej Duda. 

Zahraniční obchod 

Navázaní polského zahraničního obchodu na EU je patrné 

hlavně u vývozu. Do států EU směřuje zhruba 74 % (2020) 

polského exportu, v případě dovozu je to 55 %. Polský objem 

vývozu se dařilo v posledních letech navyšovat, 

problematický však byl „covidový“ rok 2020, kdy se polský 

vývoz v případě EU snížil o téměř 9 %. S oživením ekonomik 

a světového obchodu by se měla čísla vracet na 

předkrizovou úroveň. Polský vývoz tvoří především 

automobilové součástky, dopravní prostředky, nábytek, 

stroje a zařízení. Export (2019) směřuje do Německa 

(26,7 %), ČR (6 %) a UK (6 %). Dováží se auta, stroje a 

zařízení, kovy a farmaceutické výrobky. Stejně jako 

v případě vývozu je i největším dovozním partnerem 

Německo s 25,4 %, následuje Čína (9,8 %) a Itálie (5,4 %); 

z ČR 4,2 %.  

Makroekonomický výhled 

Polská ekonomika se v roce 2020 dostala kvůli koronavirové 

krizi do mírné recese (v porovnání s dalšími členskými státy 

EU), pokles činil 2,7 % HDP. S uvolňováním restrikcí 

související s probíhající pandemií se ekonomika začala 

vzpamatovávat. V prvním čtvrtletí 2021 už díky oživení 

zahraničního obchodu a růstu domácí spotřeby polská 

ekonomika vzrostla mezičtvrtletně o 1,1 % HDP. Toto oživení 

by v následujících čtvrtletích mělo nabírat na intenzitě, neboť 

za celý rok 2021 odhaduje Evropská komise růst ve výši 

4,8 % HDP a v roce 2020 dokonce o 5,2 % HDP. Tahounem 

bude růst investic a spotřeby, ač ta bude stát za negativním 

příspěvkem zahraničního obchodu, neboť dovoz poroste 

rychleji než vývoz. Inflace se bude pohybovat nad 3 % 

z důvodů zvýšení cen energií a dalších inflačních tlaků.  

Trh práce 

Průměrná hrubá mzda v podnikatelské sféře byla podle 

údajů polského statistického úřadu ve výši 5 852 PLN (což 

představuje zhruba 32 300 Kč). Minimální mzda v Polsku 

byla k 1. 1. 2021 zvýšena o 200 PLN na 2 800 PLN, což 

dopovídá 620 eur (Česko má minimální mzdu po přepočtu 

ve výši necelých 600 eur). Další navýšení minimální mzdy 

naplánovala polská vláda k lednu 2022 na 3 000 PLN.  

POLSKO 

Oficiální název Polská republika 

Počet obyvatel 37 840 001 (2021) 

Rozloha 312 685 km2 

Měna Złoty (PLN) 

Úřední jazyk Polština 

 

Míra nezaměstnanosti (červenec 2021) 3,4 % 

Produktivita práce k Ø EU (2020) 49,7 % (ČR 61,8 %) 

HDP/obyv. v PPS (2020; EU27=100)  76 (ČR 94) 

Statutární minimální mzda (2021) 2 800 PLN 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2020) 

Polsko ČR 

Zpracovatelský průmysl  1 483 € 1 957 € 

Stavebnictví 1 541 € 1 844 € 

Velkoobchod a maloobchod 1 378 € 1 955 € 

Doprava a skladování 1 372 € 1 824 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: data Evropská komise
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PODNIKÁME V POLSKU         ZÁŘÍ 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 (sp. z o. o.)  lze v Polsku založit s min. kapitálem ve výši 5 000 PLN. Založit ji mohou min. 

dva společníci. Minimální základní kapitál akciové společnosti činí 100 000 PLN a může ji založit jedna či více osob. Dle 

žebříčku Doing Business je Polsko celkově na 40. pozici. V kategorii „Založení podnikání“ je však až na 128. příčce – 

zejména kvůli vysokým nákladům a časové náročnosti založení společnosti. 

Daně 

Základní sazba korporátní daně je v Polsku stanovena 

ve výši 19 %.  Snížená 9% sazba se může uplatňovat 

na malé společnosti (s tržbami do 2 mil. eur). 

Sazby osobní důchodové daně v Polsku jsou klouzavě 

progresivní. Do zdanitelného příjmu 85 528 PLN se 

uplatňuje 17% sazba (snížený o nezdanitelnou část), 

nad tento příjem 32% sazba. V případě příjmu nad 

milión polských zlotých se uplatňuje solidární přirážka 

ve výši 4 % z příjmu nad tuto hodnotu. 

Základní sazba daně z přidané hodnoty činí v Polsku 23 %. Snížená 8% sazba DPH se uplatňuje na některé potraviny 

(především koření), specializované časopisy. Další snížená 5% sazba je aplikována na některé potraviny, hygienické 

potřeby, knihy, periodika a další. Vnitrozemská a mezinárodní osobní doprava je osvobozena od daně.  

Energetika 

Cena elektřiny pro velkoodběratele v Polsku mírně vzrostla a v prvním pololetí 2021 činila téměř 11 eurocentů za 

kilowatthodinu (v ČR ve stejném období 9 eurocentů/kWh). Cena zemního plynu naopak v posledních letech poklesla – 

poslední údaj je však k dispozici za 2. pololetí roku 2020, kdy cena činila 8 eur/GJ (v ČR 7 eur/GJ ve stejném období). 

Při výrobě elektrické energie se Polsko spoléhá především na uhlí, které zaujímá téměř 74% podíl (48 % černé uhlí, 26 % 

lignit). Obnovitelné zdroje se na produkci elektřiny podílejí z 15 % (z toho největší podíl zaujímá větrná energie, 9 %).  Dalším 

zdrojem je zemní plyn (9 %).   

Závislost Polska na dovozu komodit k pokrytí vlastní spotřeby činí 47 % (v ČR 41 %). V případě dovozu pevných paliv činí 

míra závislosti pouhých 6 %. V minulosti byla závislost Polska na importu fosilních paliv záporná – země tedy pokrývala svou 

spotřebu z vlastní produkce a část exportovala. 

Investiční pobídky 

Polsko investorům nabízí investiční pobídky např. v podobě úlevy na dani z nemovitosti, patent boxu, několika 

průmyslových a technologických parků, speciálních ekonomických zón či vládního programu na podporu investic pro období 

2011-2030. Míra podpory se odvíjí od počtu vytvořených pracovních míst, investičních výdajích či nákladech na zaškolení 

zaměstnanců. Dalšími faktory jsou velikost podniku a typ investice (strategická, inovativní, business service centra či centra 

výzkumu a vývoje). 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2019, Global Peace Index 2021, Corruption Perceptions Index 2020, The Global 
Competitiveness Index 4.0, Eurostat – Energy Dependence 2019 

Daně Sazba 

Korporátní daň 19 % / 9 % 

DPFO 17 % / 32 %   

DPH (zákl./snížená)  23 % / 8 % / 5 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Polsko ČR z počtu 

Doing Business 40. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10 
subindexů) 

Index ekonomické komplexity 26. 7. 145 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 24. 9. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 45. 49. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 37. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 46,8 40,9 Ø EU 60,7 
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/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

