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Základní údaje 

Polsko znovuobnovilo svou nezávislost po první světové 

válce. Po druhé světové válce připadlo do sféry 

Sovětského svazu. V září 1989 po jednáních u „kulatého 

stolu“ byla sestavena první nekomunistická vláda ve 

střední Evropě. Od roku 1999 je členem NATO a od 

roku 2004 členem Evropské unie.  

Hlavou státu je prezident volený přímo lidem na 5 let. Zákonodárná moc je svěřena do rukou dvoukomorového 

parlamentu – Sejmu a Senátu. Sejm se skládá ze 460 poslanců volených poměrným volebním systémem na 4 roky, 

Senát tvoří 100 senátorů volených většinovým systémem na stejné období. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 

V porovnání s evropským průměrem se polská ekonomika 

vyznačuje vyšším podílem zemědělství a průmyslu. Polské 

zemědělství zaměstnává více než dvakrát více pracovní síly 

(12,7 %), než je tomu v EU-27.  

V zemědělské produkci převažuje pěstování brambor, 

ovoce a zeleniny, pšenice a chov drůbeže a prasat. 

Průmyslová výroba se specializuje na strojírenství a 

chemický průmysl, dále je v Polsku dominantní těžba uhlí. 

Vývoz tvoří především produkty strojírenského a 

automobilového průmyslu a zemědělské výrobky. Hlavními 

exportními partnery jsou Německo s odstupem následované 

Francií a UK. Dováží se především stroje a dopravní 

prostředky, chemikálie a meziprodukty. Hlavním dovozcem 

je Německo, následované Ruskem a Nizozemskem. 

Makroekonomický výhled 

Polsko patří mezi vítěze finanční krize, jako jediná 

ekonomika z celé EU se v roce 2009 nepropadla do 

recese. Růstové tempo si zachovává i v letošním roce, 

když dosavadním tahounem jsou čisté exporty, které 

v této roli vystřídaly spotřebu domácností. Vyhlídky 

růstu na následující dva roky jsou rovněž pozitivní.  

Veřejný dluh země se drží těsně pod „maastrichtskou 

hladinou“ 60 % HDP. Roční deficity veřejných financí se z hodnot okolo 8 % HDP vracejí pomalu zpátky k 3% hranici. 

V zemi nejsou patrné ani žádné výrazné inflační tlaky a nerovnováha nehrozí ani z bilance vůči zahraničí; běžný účet je 

sice v deficitu, ale hodnota mezi 3-4 % HDP nepředstavuje riziko.  

Trh práce 

Míra nezaměstnanosti, která v minulosti v Polsku 

dosahovala i 20% hodnot je již dávno minulostí a nyní 

se pohybuje na polovičních úrovních. Produktivita práce 

jen o pár procentních bodů překonává polovinu průměru 

EU. Minimální mzda je zde nyní mírně vyšší než v ČR. 

Oproti tomu měsíční náklady práce jsou zde stále nižší 

než v tuzemsku. Například ve zpracovatelském 

průmyslu je zaměstnávání polských pracovníků v 

průměru o čtvrtinu levnější než jejich českých protějšků. 

POLSKO 

Oficiální název Republika Polsko (Rzeczpospolita Polska) 

Počet obyvatel 38 200 037 (2011) 

Rozloha 312 685 km
2
 

Měna Złoty (PLN) 

Etnické složení Poláci 96,7 %; Němci 0,4 %; Bělorusové 0,1 % 

 

Základní ukazatele 2011 2012
e
 2013

e
 2014

e
 

Růst HDP (%) 4,3 2,4 1,8 2,6 

Míra nezaměstnanosti (%) 9,7 10,1 10,5 10,3 

Inflace (%) 3,9 3,8 2,6 2,4 

Deficit veřejných rozpočtů (% HDP) -5,0 -3,4 -3,1 -3,0 

Veřejný dluh (% HDP) 56,4 55,5 55,8 56,1 

 

Základní ukazatele 

Míra nezaměstnanosti (2011) 9,7 % 

Produktivita práce k Ø EU (2011) 55,7 % 

Minimální měsíční mzda (2H/2012) 353 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Polsko ČR 

Zpracovatelský průmysl (2010) 962 € 1 303 € 

Velkoobchod a maloobchod (2010) 935 € 1 350 € 

Doprava a skladování (2010) 1 057 € 1 346 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2010) 699 € 835 € 

Informační a komunikační činnosti (2010) 2 001 € 2 616 € 

 

Sektory národního hospodářství – Polsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data k roku 2010 (HDP) a 2011 (práce)
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Základy pracovního práva 

V Polsku je možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou i neurčitou, na dobu vykonání určité činnosti a na zástup. 

Všem těmto druhům pracovních smluv může předcházet pracovní smlouva na zkušební období, která však může být 

uzavřena pouze jednou a v maximální délce 3 měsíců. 

Výpovědní lhůta činí od 2 týdnů po 3 měsíce podle délky trvání pracovního poměru. V zákonných důvodech (např. hrubé 

porušení pracovních povinností, ztráta oprávnění nutných k výkonu práce) je možno zaměstnance propustit okamžitě bez 

výpovědní lhůty. Pracovní doba činí standardně 8 hodin denně a průměrně 40 hodin týdně. Práce přesčas nesmí 

přesáhnout 150 hodin v kalendářním roce a týdenní pracovní doba nesmí překročit průměrně 48 hodin týdně. V případě 

méně než 10 opracovaných let přísluší zaměstnanci 20 dnů dovolené, nad 10 let pak má nárok na 26 dní dovolené ročně. 

Základy obchodního práva 

Společnost s ručením omezeným (sp. z o. o.) je pro 

zahraniční investory nejatraktivnější právní formou 

podnikání. Založit ji mohou jeden či více společníků a 

minimální základní kapitál zde na společníka činí 50 

PLN (cca 285 CZK), za celou společnost pak 

stonásobek této částky. U akciové společnosti je 

minimální základní kapitál 100 tisíc PLN (570 tisíc CZK) 

a může ji založit také jedna či více osob. 

Proces založení průměrně velké společnosti s ručením omezením v Polsku trvá přibližně jeden měsíc, skládá se z šesti 

procedur a celkové náklady jsou závislé na výši základního jmění. Pohybují se v jednotkách tisíc zlotých. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 

Sazba daně z příjmů právnických osob je plošná ve výši 

19 %. Existuje i 50% sankční sazba této daně, v případě 

že dojde k podhodnocení daňové povinnosti 

provázanými subjekty (např. u vnitřních převodních cen 

v holdingu). Sazba srážkové daně z dividend 

představuje rovněž 19 %. 

U daně z příjmů jednotlivců zachovává Polsko stále 

progresi: existují dvě příjmová pásma, ke kterým se 

vážou sazby 18 % a 32 %. Základní sazba DPH je 23 %, 

vedle této základní sazby jsou stanoveny ještě dvě snížené sazby DPH: 8 % a 5 %. Na odvodech na sociální 

zabezpečení přispívají zaměstnanci i zaměstnavatelé. První skupina odvádí 13,71 % z hrubé mzdy, druhá až 20,14 %. 

Energetika 

Polská orientace na těžbu uhlí se projevuje i ve složení jeho 

energetického mixu – téměř devět desetin elektrické energie 

se vyrobí z tuhých paliv (v ČR mírně více než polovina). 

Ceny elektrické energie pro průmyslové odběratele jsou 

v Polsku zhruba o 15 % nižší než v České republice, rozdíl 

v cenách zemního plynu je minimální. 

Investiční pobídky a dotace 

Polsko se také zúčastní středoevropských závodů v lákání 

zahraničních investorů. Nabízené investiční pobídky lze 

rozdělit na tři oblasti: podpora v nosných sektorech 

ekonomiky (např. automotive, letectví, biotechnologie, R&D), 

speciální ekonomické zóny se speciálními podmínkami pro 

zde působící investory bez ohledu na sektor působnosti 

(např. daňové úlevy) a místní podpora ze strany obcí. 

Míra veřejné podpory pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců) se pohybuje od 30 % do 50 % investice v závislosti na 

regionu. U středně velkých společností o 10 procentních bodů více, u malých podniků o dalších 10 procentních bodů více.  

Právní forma Minimální kapitál 

Veřejná obchodní společnost (sp.j.) není stanoveno 

Komanditní společnost (sp.k.) není stanoveno 

Společnost s ručením omezeným (sp. z o.o.) 5 000 PLN 

Akciová společnost (sp.a.) 100 000 PLN 

Evropská společnost (SE) 120 000 EUR 

 

Daň/odvod sazba v % 

Korporátní daň 19 % 

Daň z dividend nerezidentům 19 % 

Daň z příjmu jednotlivců (daňová progrese) 18 / 32 % 

DPH (základní / snížená sazba) 23 / 8 / 5 % 

Sociální zabezpečení - zaměstnanec 13,71 % 

Sociální zabezpečení - zaměstnavatel 17,48 – 20,14 % 

 

Vývoj cen energií – Polsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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