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Základní údaje 
Portugalsko se nachází na západě Pyrenejského poloostrova. 
Skládá se z 18 distriktů a dvou autonomních oblastí (Azory a 
Madeiry). Jediným pevninským sousedním státem je Španělsko.  

Zákonodárnou moc má jednokomorový parlament, sestávající se 
z 230 poslanců volených na 4 roky. Prezident je volen 
dvoukolovým většinovým systémem, tím současným je Aníbal 
Cavaco Silva. Nejvyšší výkonnou moc má vláda – aktuálním 
premiérem je sociální demokrat Pedro Passos Coelho. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 
Podíl zemědělství na tvorbě HDP tvoří v Portugalsku 2,3 % 
a pracuje zde 11 % pracovní síly, což představuje ve srovnání 
s EU zhruba dvojnásobek. Z evropského hlediska typická je 
naopak situace v průmyslu – pracuje v něm 24,2 % pracovníků 
produkujících přes 23 % HDP, tedy přibližně stejně jako v EU. 
Dominantním sektorem jsou služby, kde pracuje 64,8 % 
pracovní síly, vytvářející 74,5 % HDP.  

Hlavními exportními partnery Portugalska jsou Španělsko 
(22,7 %), Německo (12,4 %) a Francie (11,9 %). Vyváží se 
hlavně zemědělské produkty, potraviny, víno, ropné produkty a 
chemické výrobky. Dovoz tvoří převážně zemědělské výrobky, 
chemikálie a přepravní zařízení. Hlavními dovozci jsou stejně 
jako v případě vývozu Španělsko (22,7 %), Německo (12,4 %) 
a Francie (11,9 %). 

Makroekonomický výhled 
Od druhé poloviny roku 2013 je patrné, že se portugalské HDP 
vrací na růstovou trajektorii. Silný nárůst domácí poptávky se 
projevil skrze zlepšení soukromé spotřeby i silnější investice do 
hrubého fixního kapitálu firem. V roce 2013 se portugalská 
ekonomika propadla „pouze“ o 1,4 %. Pro další roky se očekává 
mírný růst, letos 0,8 % a napřesrok 1,5 %. 

Jedním z obrovských problémů Portugalska je vysoké 
zadlužení veřejného sektoru – pohybuje se okolo 125 % HDP.  

Trh práce a mzdy 
Míra nezaměstnanosti kvůli slabé ekonomice v roce 
2013 poklesla na průměrných 16,5 % a trend 
mírného vzestupu osob bez práce bude pokračovat i 
letos. Problémem portugalské ekonomiky jsou 
rovněž vysoké pracovní náklady (zejména 
v porovnání s produktivitou práce).  

Cenová hladina je v Portugalsku vyšší než v České 
republice, což se odráží také ve vyšších průměrných 
mzdách. Například u zpracovatelského průmyslu 
jsou náklady práce v Portugalsku o 15 % vyšší než 
v tuzemské ekonomice. Nejnižší náklady práce jsou 
v zemi na Pyrenejském poloostrově v odvětví 

PORTUGALSKO 
Oficiální název Portugalská republika 
Počet obyvatel 10 813 834 (2013) 
Rozloha 92 090 km2 
Měna Euro (od 1. 1. 1999) 
Úřední jazyk portugalština 

Základní makro ukazatele 2012 2013e 2014e 2015e 
Růst HDP (%) -3,2 -1,4 0,8 1,5 
Míra nezaměstnanosti (%) 15,9 16,5 16,8 16,5 
Inflace (%) 2,8 0,4 0,8 1,2 
Běžný účet PB (% HDP) -2,2 0,4 0,8 1,1 
Saldo veř. financí (% HDP) -6,4% -5,9% -4,0% -2,5% 
Veřejný dluh (% HDP) 124,1 129,4 126,6 125,8 

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (leden 2014) 15,3 % 
Produktivita práce k Ø EU (2012) 64,3 % 
Minimální měsíční mzda (2014) 565,8 EUR 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Portugalsko ČR 
Výroba a rozvod elektřiny (2013) 5 061 €  2 410€ 

Velkoobchod a maloobchod (2013) 1 849 € 1 519 € 

Doprava a skladování (2013) 2 547 € 1 494 € 

Zpracovatelský průmysl (2013) 1 702 € 1 473 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2013) 1 410 € 984 € 

Informační a komunikační činnosti (2013) 3 833 €  2 848 € 

Sektory národního hospodářství – Portugalsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data z roku 2012
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Ubytování, stravování a pohostinství (1 410 eur) a jedny z nejvyšších jsou ve výrobě a rozvodu elektřiny (5 061 eur). 

Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Zkušební doba se pohybuje od 15 dní u krátkodobých smluv na dobu určitou až po 
240 dní na manažerských pozicích. V roce 2013 prošel zákoník práce poměrně výraznou úpravou, směřující zejména 
k větší flexibilitě trhu práce. Pracovní doba činí 40 hodin týdně. Práce přesčas je povolena v maximálním rozsahu 175 
respektive 150 hodin ročně a zaměstnanci za ní náleží příplatek nad rámec mzdy.  

Základy obchodního práva 
Společnost s ručením omezeným vyžaduje alespoň dva 
zakládající členy, kteří dají dohromady minimální základní 
kapitál ve výši 5 tisíc eur.  

Pro založení akciové společnosti je potřeba alespoň pět 
akcionářů (fyzických či právnických osob) a základní kapitál 
ve výši alespoň 50 tisíc eur. Tato společnost musí být 
registrována v Obchodním registru. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 
Základní sazba korporátní daně je od 1. ledna 2014 
stanovena na 23 %. Pro další roky se počítá s dalším snížením základní sazby daně z příjmu právnických osob. Na 
prvních 15 000 eur zdanitelného zisku malých a středních 
podniků se uplatňuje snížená 17% daň.  

Daň z příjmu fyzických osob je progresivní, má 5 pásem 
a několik přirážek. Nejvyšší 48% pásmo je pro osoby 
s příjmy nad 80 000 eur ročně. Nad 250 000 eur je další 
5% solidární přirážka.  

Základní sazba DPH činí 23 %. Snížená 13% sazba se 
vztahuje hlavně na potraviny a 6% daň je cílená na knihy, 
léčiva, farmaceutika, noviny, ubytování a veřejnou 
dopravu. Pro účely zdravotního a sociálního zabezpečení 
odvádí zaměstnanec 11 % své mzdy a zaměstnavatel 
23,75 % z měsíční hrubé mzdy zaměstnance. 

Energetika  
Boom ceny elektřiny pro velkoodběratele na pobřeží Atlantiku 
začal v roce 2011, kdy meziroční změny dosáhly témeř 10 %, 
o rok později 15 %.  

Vývoj cen plynu je však ještě divočejší, po 20% meziročních 
propadech přišel nárůst o skoro 30 % v roce 2010. 
V posledních letech se však ceny plynu i elektřiny stabilizovaly. 
Velkoodběratelé mohou aktuálně pořídit kilowatt hodinu 
elektřiny za 11 eurocentů a gigajoul plynu za 11,7 eur.  

Portugalsko nemá žádné jaderné elektrárny, 47 % elektřiny 
vyrábí z obnovitelných zdrojů a z téměř 30 % se spoléhá na 
zemní plyn, který putuje především z Alžírska. Portugalská 
energetika je z více než 77 % závislá na dovozu, což je 
7. nejvyšší hodnota v Evropské unii. 

Investiční pobídky 
Portugalsko láká investory mj. na investice do automobilového sektoru, informačních a komunikačních technologií, 
obnovitelné energie a biotechnologií. Za to nabízí např. bezúročné půjčky, možnost částečného odpuštění dluhu, vyjmutí 
z některých daňových povinností, granty na školení zaměstnanců, proplacení části nákladů na vytvoření nového 
pracovního místa a snížené či odpuštěné sociální příspěvky pro absolventy. Některé pobídky mohou být ještě výhodnější, 
pokud budou cílit mimo oblast hlavního města Lisabonu. 

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezeným  - LDA 5 000 EUR 

Akciová společnost – SA 50 000 EUR 

Veřejná obchodní společnost - SNC  - 

Komanditní společnost – SC - 

Společnost jednotlivce – EIRL  - 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 

korporátní daň 23 % 

daň z příjmu jednotlivců 14,5 % / 28,5 % / 
37 % / 45 % / 48 % 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 11 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 23,75 % 

DPH (základní / snížená) 23 % / 13 % / 6 % 

Vývoj cen energií – Portugalsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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