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Základní údaje 
Kyperská republika je ostrov jižně od Turecka a západně od 
Sýrie, blíže k Asii, než k Evropě. Kypr je de iure unitární stát 
s jednou vládou. De facto je od roku 1974 rozdělen a od roku 
1983 zde existují dva státy, Severokyperskou tureckou republiku 
však uznává mezinárodně pouze Turecko, není součástí EU 
a zabírá 37 % území. Pod kontrolou OSN jsou 3 % území a 3 % 
ostrova tvoří autonomní britské základny. Tento report se bude 
zaměřovat pouze na jižní, největší část Kypru pod správou řecko-kyperské vlády, jež je mezinárodně uznávána. Hlavou 
státu je od roku 2013 Nicos Anastasiades, jež je zároveň předsedou vlády.  

Struktura zahraničního obchodu  
Hlavními exportními partnery Kypru jsou Řecko (19,8 %), 
Spojené království (15,4 %) a Izrael (4,6 %). Největšími dovozci 
jsou Řecko (23,2 %), Izrael (13,5 %) a Itálie (7 %). 

Hlavní vývozní komoditou Kypru jsou citrusy, následně pak 
brambory a farmaceutika. Dováží se především spotřební 
zboží, ropné produkty, maziva a stroje. 

Makroekonomický výhled 
Výkon ekonomiky byl v minulých letech velmi slabý. 
Předběžný údaj za rok 2014 hovoří o -2,8 % HDP. Podle 
prognózy EK by se situace měla zlepšit a dojde k mírnému 
hospodářskému růstu. Rostoucí nezaměstnanost, snižování 
mezd a přísné úvěrové podmínky působily negativně na 
domácí poptávku. Inflace se drží na nízkých hodnotách.  

Soukromá poptávka bude i v roce 2015 přispívat k růstu HDP 
negativně kvůli slabému růstu mezd a oddlužování dlužníků. 
Spolu s obnovou růstu kyperské ekonomiky se očekává 
zlepšení i na trhu práce a nezaměstnanost by měla klesnout 
pod 15 % v roce 2016. Rizikem pro tento výhled by mohl být 
proces oddlužování a dlouhodobě nepříznivé úvěrové 
podmínky. Na Kypr cestuje mnoho turistů z Ruska, tudíž 
depreciace rublu se může v následujících letech negativně 
odrazit na jejich přínosu kyperské ekonomice.  

Deficit veřejných financí by se měl v roce 2014 snížit na 3 % 
HDP díky vyšším příjmům (konsolidační opatření v sociálních příspěvcích a daních uvalených na produkci a import). Vyšší 
dividendy z Central Bank of Cyprus a lepší výběr daní k tomuto výsledku významně přispěly. Celkové zadlužení v poměru 
k HDP by mělo dosáhnout vrcholu v roce 2015 (okolo 115 % HDP) a poté začít klesat díky ekonomickému růstu a lepším 
fiskálním podmínkám. 

Trh práce a mzdy 
Míra nezaměstnanosti od krizových let stoupala. 
Dle aktuálních dat se míra nezaměstnanosti 
pohybuje okolo 15 %. Do budoucna by však měla 
mírně klesat.  

Plošná minimální mzda na Kypru neexistuje, od 
poloviny roku 2012 je však pro určité profese 
stanovena na 870 eur. V nich má pracovník po 6 
měsíčním pracovním poměru nárok na mzdu ve 

KYPR 
Oficiální název Kyperská republika 
Počet obyvatel 865 878 (2013) 
Rozloha 9 251 km2 (57 % pod vládní kontrolou) 
Měna euro (od roku 2008) 
Úřední jazyk řečtina a turečtina 

 Základní makro ukazatele 2013 2014e 2015e 2016e 
Růst HDP (%) -5,4 -2,8 0,4 1,6 
Míra nezaměstnanosti (%) 15,9 16,2 15,8 14,8 
Inflace (%) 0,4 -0,2 0,7 1,2 
Obchodní bilance (% HDP) -17,7 -18,8 -18,6 -18,5 
Běžný účet PB (% HDP) -1,3 -1,2 -0,6 0,0 
Saldo veř. financí (% HDP) -4,9 -3,0 -3,0 -1,4 
Veřejný dluh (% HDP) 102,2 107,5 115,2 111,6 
Zdroj: Evropská komise; e odhad 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Kypr ČR 
Výroba a rozvod elektřiny … (2013) 4 789 € 2 422 € 
Doprava a skladování (2013) 2 660 € 1 493 € 
Velkoobchod a Maloobchod (2013) 1 818 € 1 512 € 
Činnosti v oblasti nemovitostí (2013) 1 778 € 1 629 € 
Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (listopad 2014) 16,8 % 
Produktivita práce k Ø EU (2013) 81,7 % 
Minimální měsíční mzda statutárně není stanovena 

Sektory národního hospodářství – Kypr (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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výši 924 eur měsíčně, což je téměř trojnásobek českého ekvivalentu. Měsíční náklady práce jsou na Kypru v průměru 
o polovinu vyšší než v České republice. V odvětví „Výroba a rozvod elektřiny …“ jsou však náklady práce téměř 
dvojnásobné.  

Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva může mít i ústní formu, ale zaměstnavatel musí zaměstnanci písemně oznámit podmínky do jednoho 
měsíce od nástupu do práce. Pracovní poměr může být uzavřen na dobu určitou i neurčitou. Pracovní doba je většinou 
stanovena na 38 hodin v týdnu a nesmí překročit 48 hodin včetně přesčasů. Zaměstnanec má nárok na dovolenou 
v rozsahu 20 pracovních dní. Práce přesčas je v nočních hodinách, nedělích a o svátcích ohodnocena dvojnásobkem 
mzdy, v ostatních případech pak 50% přirážkou. Výše odstupného je stanovena na 2-4 týdenní mzdy za každý 
odpracovaný rok v závislosti na délce odpracované doby.  

Základy obchodního práva 
K založení kyperské obdoby s.r.o. je zapotřebí 6 kroků, 
které zaberou 8 dní, a budoucí podnikatel v průběhu 
tohoto procesu zaplatí okolo 1 500 EUR. Společnost 
s ručením omezeným může založit jedna až padesát 
osob, akciová společnost musí mít alespoň 7 členů. Ani 
u jedné společnosti zde nejsou limity u národnosti, 
rezidence či věku. U akciové společnosti musí být 
splaceno ke dni založení 100 % kapitálu. 

Hlavní daně a odvody 
Základní sazba korporátní daně na Kypru činí 12,5 %. 
Daň z příjmu fyzických osob má 5 sazeb odstupňovaných 
podle výše příjmu. Základní sazba DPH je na Kypru od 
ledna 2014 ve výši 19 %. Snížená 9% sazba se aplikuje 
na hotely a restaurace a 5% se uplatňuje na potraviny, 
knihy, farmaceutika, léky, hromadnou dopravu. 

Do systému sociálního zabezpečení přispívají 
zaměstnavatel i zaměstnanec shodně 7,8 % ze mzdy. 
Existují zde maximální limity pro odvod, ale ty se týkají pouze osob pobírajících měsíční mzdu nad cca 30 000 eur. 

Energetika 
Cena elektřiny na Kypru od roku 2009 výrazně (v řádech 
desítek procent) stoupala. V roce 2011 navíc došlo k obrovské 
neplánované explozi na základně Zygi, která mj. dlouhodobě 
vyřadila z provozu místní elektrárnu, jež zásobovala více než 
60 % ostrova, tudíž cena elektřiny opět rapidně vzrostla. 
V tomto trendu pokračovala až do roku 2013, kdy byla její 
hodnota oproti počátku roku 2009 dvojnásobná. Od roku 2013 
její cena klesá a v roce 2014 stála 17,5 eurocentů/kWh. Kypr 
spoléhá z více než 96 % na elektřinu vyráběnou z ropy (ze 
zbytku pak na obnovitelné zdroje), přičemž část spotřebované 
ropy těží ve středozemním moři. I přesto je země z hlediska 
energetické závislosti na 3. místě v rámci zemí EU. 

Investiční pobídky 
Kyperská vláda v roce 2013 zvolila zajímavou strategii 
pobídek pro zahraniční investory. Pobídky cílí na rozvoj 
gamblingu a kasín, nabízení občanství zahraničním investorům, kteří buď ztratili peníze v kyperské bance, nebo hodlají 
investovat v Kypru vysoké částky, či koupili nemovitost v určité hodnotě. Také byla zavedena 0% daň na zahraniční 
dividendy vyplácené kyperským občanům. Mimo jiné zde existují daňová zvýhodnění pro hi-tech a IT průmysl. 

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezením – 
Private Limited Company Není 

Akciová společnost – Public Limited 
Company 

26 650 EUR 
(cca 738 000 CZK) 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 
Korporátní daň 12,5 % 
Daň z příjmu jednotlivců 0 % / 20 % / 25 % / 30 % / 35 % 
Soc. zabezpečení 
(zaměstnanec) 7,8 % 

Soc. zabezpečení 
(zaměstnavatel) 7,8 % 

DPH 5 % / 9 % / 19 % 

Vývoj cen energií – Kypr (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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