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Základní údaje 

Lotyšská republika se nachází na jihovýchodním pobřeží 

baltského moře mezi Estonskem a Litvou.  

Nejvyšší moc patří parlamentu, sestávajícího se ze 100 členů 

volených na 4 roky. Pro zvolení prezidenta je nutná nadpoloviční 

většina hlasů v tajných volbách v parlamentu. Současným 

prezidentem je Andris Bērziņš. Nejvyšší exekutivní moc má 

v rukou předseda vlády, aktuálně Valdis Dombrovkis v demisi, 

kterou podal 27. listopadu 2013 v reakci na pád střechy supermarketu v Rize. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 

Podíl zemědělství na tvorbě HDP tvoří 5 % a pracuje zde 

bezmála 8 % pracovní síly, což představuje ve srovnání 

s EU několikanásobně vyšší podíl. Situace v průmyslu se 

blíží průměru EU – pracuje v něm 23,6 % pracovníků 

produkujících skoro 26 % HDP, v ČR jsou tyto hodnoty o 

více než 10 procentních bodů vyšší. Dominantním sektorem 

jsou služby, kde pracuje 68,6 % pracovní síly a vytvoří 69,3 

% HDP. 

Hlavními exportními partnery Lotyšska jsou Rusko (18,2 %), 

Litva (14,9 %) a Německo (7,5 %). Vyváží se hlavně 

potraviny, dřevo a dřevěné výrobky, kovy, stroje a textil. 

Dovoz tvoří hlavně stroje a zařízení, spotřební zboží a 

chemikálie. Hlavním dovozcem Lotyšska je Litva (19,1 %), 

Německo (11,6 %) a Rusko (9,2 %). 

Makroekonomický výhled 

Ekonomický růst zpomalil v první polovině roku 2013 meziročně 

na 4,1 %, oproti 5% růstu v roce 2012. Díky růstu reálných 

mezd a zaměstnanosti vzrostla ve stejném období i soukromá 

spotřeba o 0,4 procentního bodu na 6,2 %. Předchozí růst 

spotřebitelské poptávky lehce zpomalil. V prvním pololetí roku 

2013 poklesly i investice do modernizace kapacit, jako reakce 

na slabší externí poptávku. Hlavními tahouny růstu byly služby 

a stavebnictví, do budoucna se očekává především veliké 

oživení realitního trhu. Do roku 2015 by však měl dovoz stále převažovat nad vývozem, hlavně kvůli růstu zahraničních 

investic. Ekonomika by měla v následujících letech růst kolem 4 % HDP, což by se mělo pozitivně projevit i na 

nezaměstnanosti a snížení veřejného dluhu. 

Lotyšsko je považováno za učebnicový příklad zvládnutí dluhové krize. I v nejobtížnějším roce 2009, kdy tamější 

ekonomika propadla o závratných 17,7 %, země nepřistoupila k devalvaci tehdejší měny latu a makroekonomické 

nerovnováhy úspěšně vyrovnala tzv. vnitřní devalvací (tj. úspory, snižování ceny a mezd). 

Trh práce 

V roce 2012 míra nezaměstnanosti, podobně jako 

u sousedních států, představovala oproti Evropské unii 

nadprůměrných 15 %. Od té doby nezaměstnanost 

neustále klesá, koncem roku 2014 by mohla dosáhnout 

hranice 10 %, což by sice mělo být pod průměrem EU, 

ale stále zhruba o 3 procentní body více než v ČR.  

LOTYŠSKO 

Oficiální název Lotyšská republika 

Počet obyvatel 2 041 763 (2013) 

Rozloha 64 589 km
2
 

Měna Euro (od 1. 1. 2014) 

Úřední jazyk Lotyština 

Základní makro ukazatele 2012 2013
e
 2014

e
 2015

e
 

Růst HDP (%) 5,0 4,0 4,1 4,2 

Míra nezaměstnanosti (%) 15,0 11,7 10,3 9,0 

Inflace (%) 2,3 0,3 2,1 2,1 

Běžný účet PB (% HDP) -10,4 -9,4 -9,9 -10,5 

Veřejný dluh (% HDP) 40,6 42,5 39,3 33,4 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Lotyšsko ČR 

Zpracovatelský průmysl (2012) 831 € 1 445 € 

Velkoobchod a maloobchod (2012) 815 € 1 500 € 

Doprava a skladování (2012) 1 062 € 1 488 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2012) 599 € 917 € 

Informační a komunikační činnosti (2012) 1 620 € 2 839€ 

Sektory národního hospodářství – Lotyšsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data z roku 2012
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Nejnižší náklady práce jsou už tradičně v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (599 eur) a jedny z nejvyšších 

v odvětví Informační a komunikační činnosti (1620 eur).  

Základy pracovního práva 

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně na dobu určitou i neurčitou a musí obsahovat podmínky práce, sjednaná 

pravidla a výši mzdy. Pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou nesmí překročit dva roky (včetně prodloužení termínu). 

Pracovní doba činí 40 hodin týdně. Mzda nesmí být nižší než minimální mzda stanovená vládou (285 eur v roce 2013). 

Základy obchodního práva 

Lotyšsko nabízí investorům možnost několika forem 

obchodních společností (Akciová společnost – AS, 

Společnost s ručením omezeným – SIA, Komanditní 

společnost – KS, Veřejnou obchodní společnost – PS, 

Podnik jednotlivce / OSVČ – IK, Pobočku zahraniční 

společnosti (filiálku) a Evropskou společnost).  

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

cca 2 850 EUR. Společníci ručí za závazky společnosti 

pouze do výše svých nesplacených vkladů. U akciové 

společnosti činí minimální základní kapitál cca 35 625 EUR. Počet akcionářů není omezen a společnost ze zákona 

podléhá povinnosti auditu.  

 Hlavní daně a vedlejší náklady práce 

Sazba korporátní daně je obecně stanovena na 15 %, ale 

snížená korporátní daň pro mikropodniky (pokud 

společnost nemá více než 5 zaměstnanců a roční obrat do 

cca 100 000 eur) je ve výši 9 %. Sazba daně z příjmu 

fyzických osob činí 24 %. Základní sazba DPH je 21 %, 

snížená 12 %. Dividendy nerezidentům se v Lotyšsku 

nedaní.  

Pro účely sociálního a zdravotního zabezpečení odvádí 

zaměstnanec 11 % své mzdy, zaměstnavatel 24 %.  

Energetika 

Do roku 2011 byla cena elektřiny v Lotyšsku až o 20 % nižší 

než v ČR, ale ve druhém pololetí poskočila její cena o pětinu 

nahoru. Od té doby cena české elektřiny v eurovém vyjádření 

klesá, zatímco lotyšská stoupá, v prvním pololetí roku 2013 

stála jedna kilowatthodina více než 12 eurocentů, asi o 20 % 

více než v tuzemsku. Ceny plynu jsou v Lotyšsku velmi 

volatilní (změny o 30 - 40 % nebyly žádnou výjimkou), 

aktuálně se cena plynu pro velkoodběratele pohybuje na 

10,42 €/GJ. 

Lotyšsko je, z pohledu výroby energie, v Evropě poměrně 

exotickým státem. Elektřinu vyrábí pouze ze dvou zdrojů. Ze 

45,5 % je závislé na zemním plynu a z 54,5 % na 

obnovitelných zdrojích energie (OZE). Větší podíl OZE mají 

pouze v Rakousku a Švédsku. 

Investiční pobídky  

Lotyšsko láká investory mimo jiné na ekologické technologie, informační technologie, zdravotnictví, genetiku, dopravu 

a logistiku, strojírenství, dřevařský průmysl a zpracování jídla. Za to nabízí např. Speciální ekonomické zóny, daňové 

úlevy na velké investiční projekty a převod ztrát do dalšího období. Dále nabízí možnost školení pro nezaměstnané, 

granty na zaměstnání mladých a jiných specifických skupin obyvatel. 

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezeným  - SIA cca 2 850 EUR 

Akciová společnost – AS cca 35 625 EUR 

Komanditní společnost – KS - 

Veřejná obchodní společnost – PS - 

Podnik jednotlivce – IK  - 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 

korporátní daň  15 % / 9 % 

daň z dividend nerezidentům 0 % 

daň z příjmu jednotlivců 24 % 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 11 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 24 % 

DPH (základní / snížená) 21 % / 12 % 

Vývoj cen energií – Lotyšsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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