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Základní údaje 

Litevská republika se nachází na jihovýchodním 

pobřeží baltského moře a je největší a nejjižnější ze 

tří pobaltských států.  

Nejvyšší moc patří parlamentu, sestávajícího se ze 

141 členů volených na 4leté období (polovina 

většinově, polovina proporčně). Prezident je volen 

přímo lidem na 5 let. Ústava umožňuje jedno 

znovuzvolení. Současným prezidentem je bývalá eurokomisařka Dalia Grybauskaité. Nejvyšší exekutivní moc má v rukou 

premiér, který je jmenován prezidentem a odsouhlasen parlamentem, aktuálně sociální demokrat Algirdas Butkevičius.  

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 

Litevská ekonomika má odlišnou strukturu než průměr Unie. 

Podíl zemědělství na tvorbě HDP tvoří 3,4 % a pracuje zde 

bezmála 9 % pracovní síly, což je ve srovnání s EU téměř 

2x větší podíl. Oproti ČR je situace v průmyslu mnohem 

blíže průměru EU – pracuje v něm 25 % pracovníků 

produkujících skoro 28 % HDP, zatímco v ČR jsou tyto 

hodnoty o cca 10 % vyšší. Dominantním sektorem jsou 

služby, kde pracuje 66,1 % a tvoří 68,7 % HDP. 

Hlavními exportními partnery Litvy jsou Rusko (15,6 %), 

Lotyšsko (9,7 %) a Německo (8,9 %) a vyváží se hlavně 

stavební materiály, stroje, zařízení a textil. Dovoz tvoří hlavně 

chemikálie a transportní zboží. Hlavním dovozcem Litvy je 

Rusko, které tvoří téměř třetinu importu. Další významné 

dovozní země jsou Německo (9,6 %) a Polsko (9 %). 

Makroekonomický výhled 

Rok 2012 znamenal pro litevské hospodářství poměrně vysoký 

růst. Soukromá spotřeba a především čisté vývozy táhly HDP 

k meziročnímu růstu o 3,7 %. Na počátku roku to byla právě 

spotřeba domácností, která zvyšovala výkonnost ekonomiky, 

postupně ji však vystřídaly čisté vývozy (tedy vývozy po 

odečtení dovozů), přičemž samotný vývoz zboží a služeb 

meziročně vzrostl o 4,2 %. Tento pozitivní trend v oblasti 

exportu byl možný především díky významné exportní orientaci 

Litvy na okolní státy a členské země Společenství nezávislých států, nikoliv na stagnující ekonomiky západní Evropy. 

Ačkoliv růst soukromé spotřeby se má v příštích letech lehce zabrzdit ruku v ruce se střízlivým vývojem mezd a platů, má 

letos podle prognózy Evropské komise litevská ekonomika 

růst o 3,1 %, v roce 2014 pak o 3,6 %.  

Trh práce 

V loňském roce míra nezaměstnanosti představovala 

13,3 %. Od té doby neustále klesá, do roku 2014 by mohla 

dosáhnout hranice 10 %, zatímco v ČR dle prognózy 

Evropské komise spíše lehce poroste. 

Nejnižší náklady práce jsou tradičně v odvětví Ubytování a 

služeb a nejvyšší v Informačních a komunikačních 

činnostech. Nejmenší rozdíl oproti situaci na českém 

LITVA 

Oficiální název Litevská republika  

Počet obyvatel 3 007 758 (2013) 

Rozloha 65 300 km
2
 

Měna Litas (LTL) 

Etnické složení Litevci 84%, Rusové 8%, Poláci 5,6%, zbytek 4,4%  

Základní makro ukazatele 2011 2012 2013
e
 2014

e
 

Růst HDP (%) 5,9 3,7 3,1 3,6 

Míra nezaměstnanosti (%) 15,3 13,3 11,8 10,5 

Inflace (%) 4,1 3,2 2,1 2,7 

Běžný účet PB (% HDP) -3,7 -0,5 -1,0 -1,5 

Veřejný dluh (% HDP) 38,5 40,7 40,1 39,4 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (2012) 13,3 % 

Produktivita práce k Ø EU (2011) 63,6 % 

Minimální měsíční mzda (1H/2013) 289,6 EUR 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Litva ČR 

Zpracovatelský průmysl (2012) 792 € 1 448 € 

Velkoobchod a maloobchod (2012) 739 € 1 483 € 

Doprava a skladování (2012) 1 012 € 1 494 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2012) 449 € 932 € 

Informační a komunikační činnosti (2012) 1413 € 2 826 € 

Sektory národního hospodářství – Litva (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data k roku 2010 (HDP) a 2011 (zaměstnanost)
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pracovním trhu najdeme u Dopravy a skladování (rozdíl 32 %) a největší u Výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla 

a klimatizovaného vzduchu (55 %). 

Základy pracovního práva 

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a může být rozvázána následujícími pěti způsoby: z iniciativy 

zaměstnavatele, z požadavku zaměstnance, na základě oboustranné dohody, vypršením dohody na dobu určitou nebo 

v rámci tříměsíční zkušební doby. U smlouvy na dobu neurčitou je výpovědní lhůta ze strany zaměstnavatele 2 měsíce 

a ze strany zaměstnance 14 dní.  

Pracovní doba činí 40 hodin týdně, práce přesčas je možná v max. výši 180 hodin ročně a ohodnocena 50% bonusem. 

Zaměstnanci mají nárok na přestávku po odpracování 4 hodin ve výši minimálně 30 minut a maximálně 2 hodin. 

Základy obchodního práva 

Litva investorům nabízí možnost založení některé z forem 

obchodních společností (uzavřená akciová společnost - 

UAB, akciová společnost - AB, veřejná obchodní 

společnost, komanditní společnost), založení reprezentační 

kanceláře nebo pobočky.  

U UAB (obdobě české s.r.o.) je minimální základní kapitál 

10 000 LTL (cca 2 900 EUR). Počet společníků může být 

mezi 1 až 249. Společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svých nesplacených vkladů. U akciové společnosti 

činí minimální základní kapitál 150 000 LTL (asi 43 500 EUR). Počet akcionářů je neomezen a společnost ze zákona 

podléhá povinnosti auditu. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 

Sazba korporátní daně je obecně stanovena na 15 %, ale 

například zisky malých podniků jsou zdaňovány 5% sazbou. 

Dividendy nerezidentům jsou v Litvě zdaněny srážkovou 

daní ve výši 15 %. Daň z příjmu fyzických osob je rovná 

a činí 15 % z celkových příjmů. DPH disponuje základní 

sazbou 21 % a sníženými ve výši 9 % a 5 %. 

Pro účely sociálního a zdravotního zabezpečení odvádí 

zaměstnanec 9 % své mzdy a zaměstnavatel 30,98 % až 

32,6 % dle typu profese. 

Energetika 

Za poslední 4 roky byly v Litvě ve srovnání s ČR mnohem 

více nestabilní ceny elektrické energie, ve třetím čtvrtletí roku 

2009 byly pod hranicí 80 eurocentů, oproti českým 112 

eurocentům, zatímco nyní jsou české ceny elektřiny na 102 

eurocentech a litevské na 115. Podobně stoupavou trajektorii 

vidíme i u cen zemního plynu: v 1. pololetí 2009 v průměru 

8 EUR/GJ a loni v 2. pololetí průměrně 13 EUR/GJ.  

Při výrobě elektrické energie Litva spoléhá z většiny na 

zemní plyn, ze třetiny na obnovitelné zdroje a z desetiny na 

ropu, v referendu byla stavba jaderné elektrárny zamítnuta. 

Země je tudíž stále v drtivé míře závislá na Rusku. 

Investiční pobídky  

Litva láká především investory zaměřené na nové 

technologie, výzkum a vývoj, inovace či výrobu s vysokou 

přidanou hodnotou, kterým nabízí zejména daňové pobídky. Investorům jsou k dispozici rovněž tzv. průmyslové parky, ke 

kterým je poskytován dlouhodobý výhodný pronájem pozemků a možnost zdarma vystavět potřebnou infrastrukturu. Další 

pobídkou jsou tzv. svobodné ekonomické zóny, které nabízí investorům zejména štědré daňové benefity. 

Právní forma Minimální kapitál 

Uzavřená akciová společnost  - UAB cca 2 900 EUR 

Akciová společnost – AB cca 43 500 EUR 

Evropská společnost – SE  cca 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 

korporátní daň 15 % / 5 % 

daň z dividend nerezidentům 15 % 

daň z příjmu jednotlivců 15 % 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 9 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 30,98 %– 32,6 % 

DPH (základní) 21 % / 9 % / 5 % 

Vývoj cen energií – Litva (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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