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Základní údaje 

Bělorusko získalo svou nezávislost na tehdejším 

Sovětském svazu v roce 1991, úzké vztahy 

s nástupnickým Ruskem však udrželo dodnes. Od roku 

1999 je země členem Svazového státu Ruska a 

Běloruska, který má prvky provázanější konfederace, a 

od roku 2010 tvoří celní unii s Ruskem a Kazachstánem. 

V Bělorusku je prezidentský systém v čele s prezidentem 

Alexandrem Lukašenkem, který tento post zastává od 

roku 1994. Jeho vláda se vyznačuje autoritativními prvky s potíráním opozice a restrikcemi v oblasti svobody slova. V roce 

2004 byla v Bělorusku změněna ústava, když došlo k odstranění maximálního počtu období pro výkon prezidentské funkce. 

Poslední prezidentské volby se konaly v prosinci 2010 a Alexandr Lukašenko získal 79,7 % hlasů. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 

Oproti zbytku Evropy má běloruské hospodářství značně 

vyšší podíl zemědělství – vytváří 9,2 % HDP a zaměstnává 

9,4 % pracovní síly. Ve srovnání s Českou republikou i 

Evropou má Bělorusko relativně významnější průmyslový 

sektor s téměř polovičním podílem na HDP i zaměstnanosti. 

Zbývajících přibližně 45 % tvoří služby. 

Mezi nejdůležitější exportní partnery patří Rusko (33,5 %), 

Nizozemsko (15,1 %) a Ukrajina (10,2%). Vyváží se 

především stroje a příslušenství, minerální produkty, 

chemikálie, kovy a potraviny. Bělorusko dováží zboží 

(zejména z oblasti strojírenství, minerálů, chemikálií, 

potravinářství a kovů) především z Ruska (54,4 %), 

Německa (5,6 %), Číny (4,8 %) a Ukrajiny (4,4 %). 

Makroekonomický výhled 

Ani Bělorusko se nevyhnulo ochabnutí své ekonomické 

aktivity a především vinou slabšího posledního čtvrtletí 

v loňském roce vykázalo růst HDP pouze o 1,5 %. 

Důvodem byly úsporné kroky vlády zejména v oblasti 

veřejných investic doprovázené restrikcí měnové politiky 

s cílem eliminace vnější nerovnováhy země. Pro letošní 

a příští rok MMF předpokládá mírné oživení 

hospodářského růstu na hodnotu 2,1 %, resp. 2,6 %.  

Hlavní bolístkou zůstává vysoká inflace, která vyskočila v roce 2011 vlivem oslabení běloruského rublu a na nižší úrovně 

sestupuje jen pozvolna. Naopak excelentních výsledků 

dosahuje Bělorusko v oblasti veřejných financí, které by 

měly být v nejbližší době vyrovnané. 

Trh práce 

Míra nezaměstnanosti v Bělorusku se pohybuje na těžko 

uvěřitelné úrovni. Podle oficiálních statistických zdrojů je 

její výše dlouhodobě zhruba kolem 1 %. Míra 

nezaměstnanosti v Bělorusku vyjadřuje podíl aktivně 

hledajících práci registrovaných v pracovních agenturách 

na ekonomicky aktivním obyvatelstvu. 

BĚLORUSKO 

Oficiální název Běloruská republika  

Počet obyvatel 9 643 566 (2012) 

Rozloha 207 600 km2 

Měna Rubl (BYR) 

Etnické složení 
Bělorusové 83,7 %, Rusové 8,3 %, Poláci 
3,1 %, Ukrajinci 1,7 %, ostatní 3,2 % 

Základní makro ukazatele 2011 2012 2013
e
 2014

e
 

Růst HDP (%) 5,5 1,5 2,1 2,6 

Míra nezaměstnanosti
2)

 (%) 0,6 0,6 0,6 0,6 

Inflace
3)

 (%) 53,2 59,2 20,5 15,5 

Běžný účet plat. bilance (% HDP) -10,5 -2,9 -5,2 -5,5 

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

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (2011) 0,6 % 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (2011) 4 686 tis. 

Minimální měsíční mzda (1H/2013) 123 EUR 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Bělorusko ČR 

Zpracovatelský průmysl (2011) 325 € 1 394 € 

Velkoobchod a maloobchod (2011) 260 € 1 449 € 

Doprava a skladování (2011) 306 € 1 444 € 

Ubytování, stravování a pohostinství (2011) 194 € 922 € 

Sektory národního hospodářství – Bělorusko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, CIA World Factbook, data za 2010, 2011, 2012
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Minimální mzda je stanovena na národní úrovni rozhodnutím Rady ministrů Běloruské republiky. Aktuální minimální 

měsíční mzda se rovná 1 395 000 BYR (123 EUR) a hodinová 8 340 BYR. 

Základy pracovního práva 

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Je možné ji uzavřít na dobu určitou či neurčitou. Pracovní smlouva na 

dobu určitou může být uzavřena v maximální délce 5 let.  

Pracovní smlouva může být rozvázána buď na základě oboustranné dohody, nebo na popud pouze jedné či druhé strany. 

Zaměstnanci jsou v Bělorusku chráněni zákonem v tom smyslu, že ten omezuje důvody, pro které může zaměstnavatel 

svého zaměstnance propustit. Mzdy v zemi jsou volně nastavovány samotnými firmami, nicméně drtivá většina 

běloruských podniků si ponechává určitý prvek státní regulace. 

Základy obchodního práva 

Pro realizaci investice v Bělorusku je vhodné použít 

některou z forem obchodních společností, případně si 

založit reprezentaci. Při zakládání společnosti je nutné 

promyslet, zda-li investor založí úplně novou entitu či se 

zapojí do entity již existující. 

Pokud je vklad zahraničního investora do kapitálu 

společnosti vyšší než 20 000 USD, pak na ní běloruský 

zákon o investicích pohlíží jako na společnost se 

zahraničním investorem. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 

Sazba korporátní daně je 18 % (s účinností od 1. ledna 

2012). Snížená sazba ve výši 10 % je pro rezidenty 

vědeckých a technologických parků (na prodej vlastní 

produkce high-tech zboží). Dividendy jsou v Bělorusku 

zdaněny srážkovou daní ve výši 12 %. 

Fyzické osoby rezidenti (pokud se vyskytují v Bělorusku 

více než 183 dní v roce) musí zdanit veškeré své příjmy 

(tj. včetně příjmů ze zahraničí), nerezidenti odvádí v 

Bělorusku jen daň z příjmů z běloruských zdrojů. 

Sazba daně z příjmu fyzických osob je ve výši 12 %. 

Existuje však výjimka ve výši 9 % pro zaměstnance high-tech parků. 

Základní sazba DPH v Bělorusku je 20 % pro téměř veškeré zboží a služby. Snížená 10% sazba daně z přidané hodnoty 

je uplatňována na některé potraviny a zboží pro děti.  

Energetika 

Bělorusko, které je značně energeticky závislé především na Ruské federaci, plánuje do roku 2020 vystavět nové větrné 

elektrárny, jednu uhelnou a čtyři vodní elektrárny. Na konec roku 2013 je plánována výstavba dvou jaderných reaktorů, 

které by měly být do čtyř let hotovy. Celkově se plánuje do roku 2020 snížit energetickou závislost Běloruska na 25 - 

30 %. Jednoznačně dominantním zdrojem výroby elektřiny (99,7 %) jsou v Bělorusku fosilní paliva – uhlí, ropa 

a především zemní plyn. Elektřinu z jaderných elektráren Bělorusko pouze dováží z Ruska a z alternativních zdrojů 

produkuje zanedbatelná 0,3 % elektřiny. 

Z hlediska tarifů pro podnikatele patří ceny zemního plynu mezi evropsky podprůměrné, naopak ceny elektrické energie 

jsou relativně vysoké. Výrazně nižších dotovaných cen si užívají běloruské domácnosti. 

Investiční pobídky  

Bělorusko nabízí zahraničním investorům především daňové a celní úlevy za účelem rozvoje dopravní infrastruktury, 

stavebnictví, farmaceutického průmyslu, bio-technologického průmyslu, high-technologií, zemědělství, potravinářského 

průmyslu a dalších oblastí.  

Nejdůležitějším zákonem z hlediska zahraničních investic je tzv. „Investiční kodex“, který upravuje formy podnikání a další 

náležitosti investic. 

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením 
omezeným 

Žádný 

Společnost s dodatečným 
ručením  

50 Základních jednotek  

(5 mil. BYR = cca 432 EUR) 

Otevřená akciová 
společnost 

400 základních jednotek  

(40 mil. BYR = cca 3 454 EUR) 

Uzavřená akciová 
společnost 

100 základních jednotek  

(10 mil. BYR =cca 864 EUR) 

Daň/odvod Sazba 

korporátní daň 10% / 18% 

daň z dividend nerezidentům 12 % 

daň z příjmu jednotlivců 9% / 12% 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 1 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 34 % 

DPH (základní / 1.snížená /) 20% / 10% 


