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Základní údaje 

Slovinsko bylo první zemí, která se odtrhla od bývalé 

Jugoslávské federace a roku 1991 se osamostatnila. 

V roce 2004 se stalo Slovinsko členem Evropské unie a 

NATO a o tři roky později přijalo euro.  

Slovinsko je parlamentní republikou. Hlavou státu je 

prezident volený na 5 let přímou dvoukolovou 

většinovou volbou. Zákonodárná moc je svěřena do rukou parlamentu o dvou komorách: Státní shromáždění (90 

poslanců volených na čtyři roky) a Národní rada (40 radních s menšími legislativními pravomocemi volených na pět let).  

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 

Slovinsko strukturou hospodářství výrazně nevybočuje 

z evropské řady. Oproti průměru EU má ale silnější podíl 

průmyslu a naopak menší podíl služeb. 

V zemědělské výrobě převažuje rostlinná výroba (brambory, 

chmel, obilí, cukrová řepa). Z průmyslových odvětví je 

důležitý kovozpracující průmysl a výroba hliníku, elektronika, 

automobilový průmysl či vybavení elektráren.  

Mezi vyvážené suroviny patří především různé druhy 

spotřebního zboží (Gorenje), stroje a dopravní zařízení, 

chemikálie a potraviny. Ze zahraničí se dováží hlavně stroje 

a dopravní vybavení, chemikálie či plasty. Hlavními 

obchodními partnery jsou v tomto pořadí: Německo, Itálie, 

Rakouska a Chorvatsko. 

Makroekonomický výhled 

Slovinská ekonomika patří mezi významné oběti 

finanční krize, když v roce 2009 poklesla o 8 % a po 

krátkém nadechnutí o rok později pokračuje v klesajícím 

trendu. Viníkem je pokles domácí spotřeby a radikální 

útlum stavebnictví. 

Proces oddlužování firemního sektoru a slabá spotřeba 

domácností budou stát i za očekávaným letošním 

poklesem ekonomiky o 1,4 %. Výrazné růstové impulsy nelze očekávat ani ze zahraniční poptávky, neboť hlavní 

obchodní partneři budou oslabeni dluhovou krizí eurozóny. Odražení ode dna čeká slovinskou ekonomiku až v roce 2013, 

kdy jí Evropská komise odhaduje 0,7% růst. 

Slabé hospodářství se podepsalo i na zhoršení stavu veřejných financí, veřejný dluh se nezadržitelně blíží k 60% hranici. 

Trh práce 

Míra nezaměstnanosti ve Slovinsku vystoupala na 

několikaletá maxima a vloni činila 8,2 % (o 1,5 

procentního bodu více než v ČR). Průměrná produktivita 

práce je zde vyšší než u nás a představuje zhruba 80 % 

průměru EU. Minimální měsíční mzda činí ve Slovinsku 

763,1 EUR (u nás ekvivalent 312 EUR). 

Náklady práce (mzda plus vedlejší náklady práce) jsou 

ve Slovinsku ve všech sektorech vyšší než v ČR. 

Například ve zpracovatelském průmyslu to je o 44 %, ve 

velkoobchodě a maloobchodě zase o 41 %. 

SLOVINSKO 

Oficiální název Republika Slovinsko (Republika Slovenija) 

Počet obyvatel 2 050 189 (2011) 

Rozloha 20 273 km
2
 

Měna Euro (EUR) 

Etnické složení Slovinci 83,1 %, Srbové 2 %, Chorvati 1,8 % 

 

Základní ukazatele 2010 2011 2012
e
 2013

e
 

Růst HDP (%) 1,4 -0,2 -1,4 0,7 

Míra nezaměstnanosti (%) 7,3 8,2 9,1 9,4 

Inflace (%) 2,1 2,1 2,2 1,7 

Deficit veřejných rozpočtů (% HDP) -6,0 -6,4 -4,3 -3,8 

Veřejný dluh (% HDP) 38,8 47,6 54,7 58,1 

 

Základní ukazatele 

Míra nezaměstnanosti (2011) 8,2 % 

Produktivita práce k Ø EU (2011) 80,4 % 

Minimální měsíční mzda (2H/2012) 763,1 EUR 

Ø měsíční náklady práce v sektorech Slovinsko ČR 

Zpracovatelský průmysl (2010) 1 872 € 1 303 € 

Velkoobchod a maloobchod (2010) 1 899 € 1 350 € 

Přeprava a skladování (2010) 2 076 € 1 346 € 

Ubytovací a stravovací služby (2010) 1 563 € 835 € 

Informační služby a komunikace (2010) 3 193 € 2 616 € 

 

Sektory národního hospodářství – Slovinsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data k roku 2010
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Základy pracovního práva 

Pracovní smlouvu je možné uzavřít na dobu neurčitou a určitou, zde však jen v některých zákonem daných případech. 

Zkušební lhůta může dosahovat maximální délky 6 měsíců a výpovědní lhůta je v průběhu zkušební doby 7 denní. Obecná 

výpovědní lhůta závisí na délce zaměstnání. Nejkratší činí 30 dní (do 5 let zaměstnání), nejdelší pak 120 dní (nad 25 let 

zaměstnání). Rovněž výše odstupného je navázána na délku pracovního poměru a je počítána poměrně složitým 

algoritmem. Jeho výsledkem je, že například po 20 letech má zaměstnanec nárok na odstupné 20 měsíčních platů. 

Základy obchodního práva 

Pro menší projekty je nejčastější formou vstupu na trh 

společnost s ručením omezeným (d.o.o.), kde společníci 

ručí jen do výše svých nesplacených vkladů. Minimální 

požadovaný kapitál činí 7,5 tisíc EUR. Větší podniky 

mají nejčastěji formu akciové společnosti (d.d.) 

s minimálním základním kapitálem 25 tisíc EUR. Možné 

je i využít jednotnou evropskou právní úpravu a podnikat 

jako evropská akciová společnost neboli Societas 

Europaea. Zde však základní kapitál musí dosahovat alespoň 120 tisíc eur. 

Průzkum Světové banky udává, že založení společnosti ve Slovinsku je zdarma, skládá se ze dvou procedur a do 

jednoho týdne je podnik zaregistrován. Hlavní roli zde hraje speciální elektronický registrační systém. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 18 % a 

každoročně se má snižovat o 1 procentní bod až do 

roku 2015, kdy zakotví na hladině 15 %. 

Dividendy jsou nerezidentům zdaňovány 15% srážkovou 

daní (daňové břemeno mohou zmírnit smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění). Příjmy zaměstnanců 

podléhají progresivnímu zdanění, kde mezní sazba 

daně představuje 41 %. Celkové příspěvky na sociální a 

zdravotní zabezpečení zabezpečení ve Slovinsku činí 

38,2 % měsíční mzdy a více odvádí zaměstnanec (22,1 %) než zaměstnavatel (16,1 %). 

Základní sazba DPH je 20 %, snížená sazba ve výši 8,5 % je uvalena na potraviny, vodu, léky, dopravu, knihy, noviny a 

periodika, kulturní a sportovní události apod. 

Energetika 

Slovinsko se nevymyká energetické situaci na balkánském 

poloostrově – domácí výroba energetických zdrojů ani 

zdaleka nepokrývá spotřebu: zhruba polovina se dováží. 

Ceny elektrické energie jsou zde nižší než v tuzemsku. 

V loňském roce činil průměrný rozdíl 18 %. Naopak plyn je 

ve Slovinsku dražší; loni v průměru o 38 %. 

Nejdůležitějším zdrojem výroby elektrické energie je jádro 

s 35% podílem, těsně následováno fosilními palivy (31,1 %) 

a obnovitelnými zdroji (29,9 %).  

Investiční pobídky  

Také ve Slovinsku se o zahraniční investory bojuje systémem 

investičních pobídek. Ty mají podobu daňových nástrojů 

(snížení daňového břemene až o 40 % či zrychlené odpisy) 

nebo přímých dotací, které se většinou vážou k zaměstnání 

či proškolení nových pracovních sil. Nejvíce jsou podporovány sektor zpracovatelského průmyslu, mezinárodně 

obchodovatelné služby a oblast výzkumu a vývoje. 

Na projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů mohou podnikatelé získat dotaci i z fondů Evropské unie, ve výši až 30 %. 

Právní forma Minimální kapitál 

veřejná obchodní společnost (d.n.o.) není požadován 

komanditní společnost (k.d.) není požadován 

společnost s ručením omezeným (d.o.o.) 7 500 EUR 

akciová společnost (d.d.) 25 000 EUR 

evropská akciová společnost (SE) 120 000 EUR 

 

Daň/odvod sazba v % 

korporátní daň 18 % 

daň z dividend nerezidentům 15 % 

daň z příjmu jednotlivců (daňové sazby) 16/27/41 % 

DPH (základní / snížená sazba) 20/8,5 % 

sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanec 22,1 % 

sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 16,1 % 

 

Vývoj cen energií – Slovinsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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