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Základní údaje 
Ostrovní stát Island se nachází v severní části Atlantského 
oceánu přibližně 800 km od západního břehu Skotska. 
Hlavním městem islandské republiky je Reykjavík, v jeho 
okolí žijí téměř dvě třetiny Islanďanů. Island stáhl v březnu 
2015 přihlášku do Evropské unie, nicméně nadále chce 
udržovat úzké vztahy a spolupráci se zeměmi EU. Island je 
parlamentní republikou s jednokomorovým parlamentem, 
který se skládá z 63 poslanců. Premiérem je od roku 2013 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, který vede tradiční 
pravicovou Pokrokovou strana. Premiér Gunnlaugsson s pomocí Nezávislé strany sestavil středo-pravicovou vládu.  

Struktura zahraničního obchodu  
Největšími exportními partnery Islandu je Nizozemsko (30 %), 
následované Německem (12,1 %) a Spojeným královstvím 
(9,5 %). Dováží se především z Norska (15,6 %), Spojených 
států (10 %) a Německa (8,4 %). 

Hlavní vývozní komoditou Islandu jsou ryby a rybí produkty  
(40 %), významnou vývozní komoditou je i hliník. Importují se 
hlavně ropné produkty, stroje a příslušenství. 

Makroekonomický výhled 
Domácí poptávka byla hlavním tahounem růstu v roce 2014 
především díky turistickému boomu v roce 2013, jehož 
pozitivní efekt na ekonomiku se přelil i do následujícího roku. 
Nemálo k tomu přispěl také nárůst disponibilních příjmů 
obyvatel. Tyto faktory budou podporovat silnější růst 
ekonomiky i do budoucna. Komise očekává zrychlení HDP na 
2,8 %, resp. 2,5 % v roce 2015 a 2016 za pomoci turismu a soukromé spotřeby, která bude těžit z nízké inflace a vládních 
opatření zaměřených na posílení disponibilních příjmů obyvatel (např. úlevy zadluženým domácnostem).  

Inflace v roce 2014 oproti předchozímu roku znatelně poklesla 
o necelé dva procentní body na 2 %. Napomohly tomu pokles 
cen ropy, silná měna a mírný růst nominálních mezd. 
V průběhu roku 2015 by se měla míra inflace odrazit ode dna 
(první 4 měsíce jsou oproti loňskému roku dokonce deflační, až 
-0,8 %) a zakončit rok na 1,5 %, aby příští rok mohla zrychlit na 
hodnotu okolo 2,7 %.  

Island byl jednou ze zemí nejvíce postižených finanční krizí, 
což se mj. podepsalo na obřím nárůstu jeho dluhu. Každoroční 
deficity veřejných financí se však nyní drží blízko nuly a v posledních letech jsme svědky pravidelného poklesu veřejného 
dluhu země, který by v roce 2016 měl klesnout na zhruba 74 % HDP. 

Trh práce a mzdy 
Zlepšuje se i situace na trhu práce. Zaměstnanost 
meziročně vzrostla o 1,6 procentního bodu v roce 
2014. Většina nových pracovních míst však byla 
v nízkopříjmových sektorech kvůli expanzi turismu. 
Míra nezaměstnanosti pravidelně klesá a za 
posledních 9 měsíců se zlepšila ze 4,9 % na 4,2 %.  

Minimální měsíční mzda není centrálně stanovená, 
ale je upravená kolektivními smlouvami. Průměrné 

ISLAND 
Oficiální název Islandská republika 
Počet obyvatel 325 671 (2014) 
Rozloha 103 000 km2 
Měna Islandská koruna (ISk) 
Úřední jazyk islandština 

 Základní makro ukazatele 2013 2014 2015e 2016e 
Růst HDP (%) 3,6 1,9 2,8 2,5 
Míra nezaměstnanosti (%) 5,4 5,0 4,5 4,3 
Inflace (%) 3,9 2,0 1,5 2,7 
Běžný účet PB (% HDP) 5,8 3,6 2,0 0,4 
Saldo veř. financí (% HDP) -1,7 -0,2 0,0 -0,3 
Veřejný dluh (% HDP) 85,9 81,2 77,4 73,8 
Zdroj: Evropská komise; e odhad 

Ø měsíční mzdy v odvětvích Island ČR 
Zpracovatelský průmysl (2014) 2 971 € 934 € 
Stavebnictví (2014) 2 869 € 831 € 
Peněžnictví a pojišťovnictví (2014) 4 696 € 1 756 € 
Doprava a skladování (2014) 3 046 € 876 € 
Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (březen 2015) 4,2 % 
Minimální měsíční mzda (2015) - 

Sektory národního hospodářství – Island (ČR a EU)

Zdroj: World Bank, odhad pro rok 2014
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měsíční mzdy jsou, po přepočtu do eur, cca 3krát vyšší, než v ČR. Podobné jako v tuzemsku jsou nejvyšší mzdy vypláceny v odvětví 
peněžnictví a pojišťovnictví. 

Základy pracovního práva 
Pokud bude zaměstnanec najat na práci alespoň 8 hodin v týdnu v délce jednoho měsíce, tak musí mít psanou pracovní 
smlouvu do dvou týdnů od nástupu do práce. Průměrná týdenní pracovní doba nesmí za období 4 měsíců překročit 48 
hodin včetně přesčasů. Minimální doba dovolené je 24 pracovních dní v roce. Výpovědní lhůta ze strany zaměstnavatele je 
odvozená od odpracovaných let zaměstnance a dosahuje od jednoho do tří měsíců.  

Základy obchodního práva 
K založení akciové společnosti jsou potřeba alespoň dva 
společníci a alespoň jeden z nich musí být rezident 
Islandu nebo rezident a občan země EHS nebo OECD. 
Pro založení s.r.o. stačí jedna osoba, na kterou se 
vztahují stejná pravidla jako u akciové společnosti.  

Podle Světové banky je podnikání na Islandu 12. 
nejjednodušší na světě (a 6. nejjednodušší v Evropě). 
Založení podniku trvá 4 dny, obsahuje 5 procedur a poplatky jsou zhruba ve výši 130 500 ISK.  

Hlavní daně a odvody 
 Islandský daňový systém je, obdobně jako u dalších 
severských států, poměrně složitý. Komunální daň 
(průměrně 14,44 %) a daň z příjmu se dohromady 
uplatňuje až po odpočtu příspěvku do penzijního fondu. 
Základní sazba DPH je 24 %, snížená 12% sazba se 
vztahuje na hotely, noviny, muziku a základní potraviny.  

Základní sazba korporátní daně pro a.s. a s.r.o. je 20 %, 
pro ostatní právnické osoby je to 36 %. Srážková sazba 
daně z dividend činí 20 % pro islandské rezidenty, 
respektive 18 % pro nerezidenty. 

Příspěvek do systému sociálního zabezpečení je pro zaměstnance 7,49 %, pro námořníky je zde 0,65% příplatek. Cizinci 
platí 0,425 %. Minimální příspěvek do penzijního systému je 12 % (4 % zaměstnanec, 8 % zaměstnavatel). Kolektivní 
smlouvy mohou stanovit vyšší částky.  

Energetika 
Island, především díky své poloze, nedováží ani nevyváží žádnou elektřinu. Tu generuje především z hydroelektráren 
(71 %) a z geotermálních zdrojů (28,9 %). Jedna kilowatthodina elektřiny pro domácnosti stojí na Islandu přibližně 0,11 
eur, zatímco v ČR je to přibližně 0,05 eur/kWh. Nutno však dodat, že finální cena je až o polovinu nižší, protože 4 ze 7 
druhů vytápění jsou výrazně dotovány státem.  

Investiční pobídky 
Island nabízí všeobecné i regionální pobídky. Všeobecné zahrnují školení zaměstnanců, proplacení až 20 % investice pro 
malé a střední podniky, pobídky pro výzkum a vývoj a investiční projekty pro oblast životního prostředí. Velkou část 
pobídek zahrnují právě ty regionální, které se prakticky vztahují na všechny regiony, kromě oblasti hlavního města 
Reykjavíku. Zde může investor požádat o fixní sazbu daně z příjmu na 10 let, osvobození od některých daní a poplatků, 
snížení kolkovného na 0,15 % původní hodnoty, snížení daně z nemovitosti o 30 % na 10 let, snížení příspěvku do 
systému sociálního a zdravotního zabezpečení o 20 % na 10 let, přímé hotovostní granty, nebo možnost prodeje či 
pronájmu pozemku pro investiční projekt pod jeho tržní cenou.  

Vrchní strop pro granty malým a středním podnikům je 35 % investičních nákladů (projekty do 50 milionů eur). Podmínky 
pro udělení investičních grantů jsou např. založení firmy na Islandu, kde alespoň 20 % nákladů musí hradit investor a 
65 % nákladů nesmí být hrazeno z veřejných peněz. Roční obrat projektu musí přesahovat 300 milionů ISK (cca 57 
milionů CZK) nebo musí vytvořit alespoň 20 trvalých pracovních míst během prvních dvou let a firma musí být činná po 
dobu alespoň 10 let.  

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezením – 
Private Limited Company 500 000 ISK 

Akciová společnost – Public Limited 
Company 4 000 000 ISK 

Zdroj: Invest in Iceland 

Daň/odvod Sazba 
Korporátní daň 20 % / 36 % 
Daň z příjmu + komunální 37,3 % / 39,74 % / 46,24 % 
Soc. zabezpečení 
(zaměstnanec) 4 % 

Soc. zabezpečení 
(zaměstnavatel) 8 % 

DPH 24 % / 12 % 
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