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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Řecko se nachází na jihu Balkánského poloostrova a na 

ostrovech přilehlých moří. Skládá se ze 13 regionů. Sousedními 

státy jsou Albánie, Makedonie, Bulharsko a Turecko.  

Nejvyšší moc v Řecku má parlament. Předsedou vlády je od 

července 2019 Kyriakos Mitsotakis, který vystřídal ve funkci 

Alexise Tsiprase. Parlament volí prezidenta na pětileté 

období, tím současným je Prokopios Pavlopoulos.  

Zahraniční obchod  

Nejdůležitějšími obchodními partnery Řecka jsou povětšinou 

státy Evropy, jež představují zhruba 60 % veškerého řeckého 

obchodu, necelá třetina pak náleží Asii. Řecko nejvíce vyváží 

do Itálie (9,9 %), Německa (6,9 %) a Turecka (6,9 %); Česko 

(0,92 %). Důležitým vývozním artiklem Řecka je rafinovaná 

ropa, která představuje více jak čtvrtinu všech vývozů, dále 

se vyváží kovy a chemické produkty. Do Řecka se dováží 

především z Německa (11 %) Itálie (7,9 %), Ruska (7,1 %) 

a Iráku (6,2%); Česko (1,6 %). Dovoz tvoří především 

minerální produkty, chemické produkty a stroje a zařízení.  

Makroekonomický výhled 

Ekonomika Řecka si v posledních letech prošla poměrně 

složitým vývojem, patří k těm problematičtějším státům EU, 

a to hlavně v oblasti zadlužení, veřejných rozpočtů 

a problémům spojených s trhem práce. Od roku 2017 se 

ekonomický růst po hospodářské krizi dostal do kladných 

čísel a pohybuje se kolem 2 % HDP. Podle předběžných 

údajů byl růst reálného HDP v 1. čtvrtletí letošního roku 

0,2 % (mezičtvrtletně), meziročně to činilo 1,3 %. Prognóza 

růstu za rok 2019 je ve výši 2,1 % HDP a pro rok 2020 se 

odhaduje mírné zrychlení na 2,2 % HDP. Soukromá 

spotřeba se vrací do kladných čísel a stává se tak hlavním 

tahounem růstu.  

Saldo veřejných rozpočtů se po hrozivých číslech z doby 

hospodářské krize drží od roku 2016 v mírném přebytku, 

v roce 2018 dosáhlo 1,1 % HDP. Míra inflace se drží pod 

1% hranicí a i odhad na rok 2019 a 2020 počítá s výší 

0,8 %. Veřejný dluh k HDP Řecka zůstává nejvyšší 

v celé EU a v roce 2018 dosáhl hodnoty 181,1 % HDP 

s odhadovaným poklesem v dalších letech až na 

168,9 % HDP v roce 2020. 

Vybrané ukazatele trhu práce 

Produktivita práce v Řecku odpovídá 66 % produktivity 

EU. Minimální mzda je stanovena ve výši 684 eur 

měsíčně. Míra nezaměstnanosti zůstává vysoká, 

v dubnu 2019 byla ve výši 17,6 %.  

Oficiální název Řecká republika 

Počet obyvatel  10 741 165 (2018) 

Rozloha 131 957 km2 

Měna Euro (EUR) 

Úřední jazyk Řečtina 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (duben 2019) 17,6 % 

Produktivita práce k Ø EU (2018)  65,7 % 

Minimální mzda (2019) 683,76 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích 
(2018) 

Řecko ČR 

Zpracovatelský průmysl  2 432 € 1 714 € 

Stavebnictví 1 634 € 1 613 € 

Velkoobchod a maloobchod 2 148 € 1 728 € 

Ubytování, stravování a pohostinství 1 620 € 1 098 € 

Zdroj: Eurostat 
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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. 

Základy obchodního práva 

Řecko nabízí investorům možnost založení několika forem obchodních společností - akciová společnost, společnost 

s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, podnikání jednotlivce aj. Obdoba české 

společnosti s ručením omezeným může být založena jedním či dvěma partnery přičemž výše minimálního kapitálu je 

stanovena ve výši min. 1 euro na každého z partnerů. U akciové společnosti činí minimální základní kapitál 25 000 eur a 

může být založena jedním či dvěma partnery. Dle Doing Business indexu se založení společnosti v Řecku sestává ze 4 

kroků, zabere zhruba 12 dní a vyjde na cca 230 eur. 

Daně 

Sazba daně z příjmu právnických osob v Řecku byla pro rok 

2019 snížena na 28 % z předchozích 29%. Je naplánováno 

další postupné snižování až na 25 % v roce 2022. 

Sazba daně z příjmu fyzických osob v Řecku je klouzavě 

progresivní. Do výše 20 000 eur ročního příjmu se uplatňuje 

22% sazba, pro dalších 10 000 eur 29% sazba, pro dalších 

10 000 eur 37% sazba a nad 40 000 ročního je stanovena 

sazba daně z příjmu fyzických osob ve výši 45 %. Vedle těchto sazeb je v Řecku zaveden solidární progresivní příspěvek 

(0 %, 2,2 %, 5 %, 6,5 %, 7,5 %, 9 % a 10 %) od 0 % do příjmu 12 000 eur až po 10% sazbu u příjmů nad 220 000 eur.  

Základní sazba daně z přidané hodnoty je v Řecku nastavena ve výši 24 %. Sníženou 13% sazbu DPH využívají pro 

některé potraviny, farmaceutické produkty, hotelové ubytování, pečovatelské služby. Další snížená sazbu ve výši 6 % je 

stanovena pro některé farmaceutické výrobky, knihy (krom e-knih), novinky a periodika, divadlo a dodávky plynu a 

elektřiny. 

Energetika 

Cena elektřiny v Řecku v posledních letech osciluje okolo hladiny 11 eurocentů za kilowatt elektrické energie. Ve druhém 

pololetí roku 2018 stál jeden kilowatt řecké velkoodběratele 10,5 eurocentů (v ČR ve stejném období 7,2). Cena plynu 

začala začátkem roku 2018 po několika letech klesání opět narůstat a aktuálně činí 9,3 eur/GJ. Při výrobě elektrické 

energie se země spoléhá ze 43 % na uhlí. Dalšími zdroji jsou zemní plyn (18 %) a obnovitelné zdroje (17 %). Vodní 

energie je využívána z 11 % stejně jako ropa. Řecko je na dovozu energetických komodit k pokrytí své spotřeby závislé 

ze 71 % , přičemž na dovozu ropy a plynu je země zcela závislá.  

Investiční pobídky 

Řecko nabízí investiční pobídky jak domácím subjektům, tak zahraničním investorům. Investorům jsou k dispozici daňové 

úlevy (osvobození od daně ze zisku), dotace, dotace na nová pracovní místa, finanční nástroje či urychlení licenčního 

řízení. Konkrétní požadavky na výši investice jsou k dispozici zde. 

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

2018, The Global Competitiveness Report 2018, Eurostat – Energy Dependence 2017 

Daně Sazba 

Korporátní daň 28 %  

Daň z příjmu jednotlivců   22 % / 29 % / 37 % / 45 % 

DPH (základní/snížená)   24 % / 13 % / 6 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Řecko ČR z počtu 

Doing Business 72. 35. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 55. 9. 125 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 65. 10. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 67. 38. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 57. 29. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 71,1 37,4 Ø EU 55,1 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/files/pdf/roadshow2019/2-Investment-Incentives-Law.pdf
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/cpi2018
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_50&plugin=1

