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Základní údaje 
Po druhé světové válce se Chorvatsko stalo součástí 
Federativní lidové (později socialistické) republiky 
Jugoslávie. V roce 1991 bylo vyhlášeno referendum, ve 
kterém se většina obyvatel vyslovila pro samostatnost 
Chorvatska a na základě kterého byla vyhlášena 
nezávislost. V roce 2011 Záhřeb podepsal Přístupovou 
smlouvu s EU a dne 1. července 2013 se země stala 
plnohodnotným 28. členem Evropské unie. Výkonná moc spočívá v rukou prezidenta a vlády. Prezident je volen na pět let 
přímo lidem. Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu (Sabor), který se skládá z nejméně 100 a 
nejvíce 160 poslanců volených na čtyři roky. 

Struktura zahraničního obchodu 
Mezi nejdůležitější exportní partnery Chorvatska patří Itálie 
(13,9 %), Bosna a Hercegovina (11,9 %) či Německo (11,3 %). 
Chorvatsko vyváží dopravní vybavení, stroje, textil, chemikálie 
a potraviny. Dováží zboží (zejména stroje, dopravní a 
elektrické zařízení, chemikálie a paliva) především z Německa 
(15,1 %), Itálie (14,2 %) a Slovinska (10,8 %). 

Makroekonomický výhled 
Chorvatské hospodářství má za sebou zatím nejtěžší období 
své novodobé historie, jelikož se až po šesti (!) letech recese 
vrátilo v roce 2015 na růstovou trajektorii. Úspěšná turistická 
sezóna tradičně nakopne domácí poptávku ve třetím čtvrtletí 
2015.  

Chorvatská ekonomika by měla za celý rok 2015 vykázat 
1,1% růst HDP, k dlouhodobě pozitivnímu příspěvku čistých 
exportů se přidá i zmíněná domácí poptávka, která do té doby byla v červených číslech. Ekonomice příliš nepřispívá tlak 
na oddlužování domácností, což naopak působí protichůdně na růst domácí poptávky. Jediným významným zdrojem 
investic budou fondy EU. V dalších letech se také počítá s mírným růstem ve výši 1,4 % v roce 2016, respektive 1,7 % 
v roce 2017. 

Co Chorvaty příliš nepotěší je vývoj zadlužení země, které 
se za pět let téměř zdvojnásobilo a v roce 2016 podle 
odhadu Evropské komise překročí veřejný dluh hranici 
90 % HDP. Schodky veřejných rozpočtů jsou na Jadranu 
dlouhodobě velice špatné, stále se drží okolo 5 % HDP 
i přes zvyšování daní.   

Trh práce 
Míra nezaměstnanosti je v Chorvatsku vyšší než činí 
průměr Evropské unie, patří po Řecku a Španělsku ke 
státům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mezi členskými 
státy. Průměrná produktivita práce v Chorvatsku dosahuje 
80,2 % průměru Evropské unie, tedy o něco málo vyšší  
než v České republice. Minimální měsíční mzda 
v Chorvatsku představuje ekvivalent 399 EUR. 

S výjimkou cestovního ruchu jsou ve všech významných 
hospodářských sektorech pracovní náklady v Chorvatsku 
o více než desetinu nižší než v ČR. 

CHORVATSKO 
Oficiální název Republika Chorvatsko (Republika Hrvatska) 

Počet obyvatel 4 246 809 (2014) 

Rozloha 56 594 km2 

Měna Kuna (HRK) 

Etnické složení Chorvati 90,4 %, Srbové 4,4 %, ostatní 5,2 % 

Základní ukazatele 2014 2015e 2016e 2017 e 
Růst HDP (%) -0,4 1,1 1,4 1,7 
Míra nezaměstnanosti (%) 17,3 16,2 15,6 14,7 
Inflace (%) 0,2 -0,1 0,9 1,7 
Deficit veřejných rozpočtů (% HDP) -5,6 -4,9 -4,7 -4,1 
Veřejný dluh (% HDP) 85,1 89,2 91,7 92,9 
Zdroj: Evropská komise; e odhad     

Základní ukazatele 
Míra nezaměstnanosti (září 2015) 15,4 % 
Produktivita práce k Ø EU (2013) 80,2 % 
Minimální měsíční mzda (2H/2015) 399 EUR 
Ø měsíční náklady práce v odvětvích Chorvatsko ČR 
Zpracovatelský průmysl (2010) 1 197 € 1 475 € 
Velkoobchod a maloobchod (2010) 1 231 € 1 434 € 
Doprava a skladování (2010) 1 468 € 1 389 € 
Ubytovací a stravovací služby (2010) 1 174 € 916 € 
Informační služby a komunikace (2010) 1 174 € 2 895 € 

Sektory národního hospodářství 

Zdroj: Eurostat, data za rok 2014

4,1% 2,7% 1,6% 9,5% 3,2% 5,0%

26,1%
38,0%

24,3%
26,9% 36,7%

21,9%

69,8%
59,4%

74,1%
63,7% 60,1%

73,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Chorvatsko ČR EU Chorvatsko ČR EU

HDP Zaměstnanost

Zemědělství Průmysl a stavebnictví Služby

http://www.csas.cz/eu


PODNIKÁME V CHORVATSKU LISTOPAD 2015 

Vypracoval EU Office České spořitelny, více informací na: www.csas.cz/eu 2 2 

Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Je možné ji uzavřít na dobu neurčitou nebo určitou, ta ale nesmí překročit 
tři roky. V pracovní smlouvě může být stanovena zkušební doba v délce max. 6 měsíců. 

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr z ekonomických, technologických a organizačních důvodů, pokud 
zaměstnanec přestane být schopen nadále vykonávat práci a pro hrubé porušení pracovní kázně. Délka výpovědní lhůty 
se liší v závislosti na délce trvání pracovního poměru od dvou týdnů v případě, že zaměstnanec pracoval 
u zaměstnavatele méně než rok, až po tři měsíce, pokud zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele déle než 20 let. 

Základy obchodního práva 
Nejrozšířenější formou společností v Chorvatsku je 
společnost s ručením omezeným (d.o.o.), kterou může 
založit jedna či více osob. Společníci ručí za závazky 
společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů. 
Minimální požadovaný kapitál činí 20 000 HRK, což je 
ekvivalent 72 000 CZK. Pro větší podnikatelské projekty je 
více využívána akciová společnost (d.d.), jejíž základní 
kapitál činí min. 200 tisíc kun (cca 720 tisíc Kč). 

Z průzkumu Světové banky vyplývá, že proces založení 
průměrné s. r. o. v Chorvatsku trvá 12 dní a celkové 
náklady činí více jak 2 600 chorvatských kun. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 
Sazba daně z příjmů právnických osob je stanovena ve 
výši 20 %. Daňovým nerezidentům je z přijatých dividend 
sraženo 12 %. Daň z příjmů fyzických osob má tři pásma 
12/25/40 % Měsíční příjmy nad 13 200 kun (cca 47 tisíc 
korun) jsou zdaněny nejvyšší 40% sazbou.  

Náklady na pracovní sílu zvyšuje i příspěvek 
zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, který činí 
17,2 % (zaměstnanci je na tento účel ze mzdy strhnuto 
20 %). Základní sazba DPH je 25 %, snížená sazba ve 
výši 13 % se vztahuje na ubytovací služby, denní tisk, 
časopisy a periodika. Některé druhy zboží (základní 
potraviny, učebnice, zdravotní pomůcky) jsou zdaněny 5% 
sazbou.  

Energetika 
Téměř polovina elektrické energie se v Chorvatsku vyrábí 
z obnovitelných zdrojů – 49,5 %. Přesto jsou tu ceny 
elektřiny levnější než v ČR. Podle statistik Eurostatu 
zaplatil velkoodběratel v Chorvatsku za 1 kWh v prvním 
pololetí roku 2015 v průměru o 1,5 eurocentů méně než 
velkoodběratel sídlící v Česku. Cena zemního plynu je na 
Jadranu mnohem stabilnější než v ČR, od roku 2014 však 
také dražší, v roce 2015 o 2,5 eura za GJ. 

Investiční pobídky  
Chorvatsko nabízí zahraničním investorům široké 
spektrum pobídek: daňové úlevy, celní preference, podporu na vytváření nových pracovních míst, podporu 
technologických center, podporu vzdělávání spojeného s investováním do tvorby nových pracovních míst a strategickou 
podporu obchodní činnosti a podporu významných investičních projektů. Konkrétní výše pobídky záleží na regionu, kam 
směřuje investice, a na velikosti investované částky a vytvořených pracovních míst. Minimální investovaná částka pro 
získání veřejných pobídek v Chorvatsku činí 150 000 eur a podmínka vytvoření alespoň 5 nových pracovních míst.  

Právní forma Minimální kapitál 
veřejná obchodní společnost není stanoveno 
komanditní společnost není stanoveno 
společnost s ručením omezeným 20 000 HRK 
zjednodušená společnost s ručením 
omezeným 10 HRK 

akciová společnost 200 000 HRK 
hospodářské zájmové sdružení není stanoveno 
evropská společnost 120 000 EUR 

Daň/odvod sazba v % 
korporátní daň 20 % 
daň z dividend nerezidentům 12 % 
daň z příjmu jednotlivců (progresivní daň) 12/25/40 % 
DPH (základní / snížená / nulová sazba) 25/13/5 % 
sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanec 20 % 
sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 17,2 % 

Vývoj cen energií

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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