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Základní údaje 
Slovenská republika vznikla po rozpadu Československa 
v roce 1993. Je parlamentní republikou 
s jednokomorovým parlamentem.  

Hlavou státu je prezident volený přímo lidem na 5 let 
s maximálně jedním znovuzvolením - od roku 2014 je 
jím Andrej Kiska. Prezident jmenuje vládu, která podléhá 
vyslovení důvěry parlamentu. Zákonodárná moc je 
svěřena do rukou jednokomorového parlamentu – 
Národní rady SR. Národní rada se skládá ze 150 členů 
volených na 4 roky na základě poměrného systému. Vládě od 
března 2016 opět předsedá Robert Fico ze strany SMER-SD, 
která vládne spolu se stranami SNS, MOST-HÍD a SIEŤ. 

Struktura zahraničního obchodu 
Celkem 60 % vývozu a 47 % dovozu na Slovensku tvoří stroje 
a dopravní prostředky, na druhém místě jsou s jasným 
odstupem tržní výrobky (17 % export a 15 % import).  

Z teritoriálního hlediska celkem 23 % putuje do Německa, 
12 % do ČR a 8,3 % do Polska. Dováží se především 
z Německa (17,2 %), ČR (12,2 %) a Číny (9,5 %). 

Makroekonomický výhled 
Slovenská ekonomika vzrostla v roce 2015 o 3,6 % zejména 
díky domácí poptávce, ostatní složky HDP se na růstu 
podílely negativně. Letos se očekává růst tamějšího 
HDP o 3,2 % vlivem pomalejší dynamiky domácí 
poptávky, naopak čisté exporty přispějí pozitivně. V roce 
2017 by měla být hlavní hnací silou opět domácí 
poptávka, i když tempo růst (Evropská komise odhaduje 
3,3 %) se oproti letošnímu roku příliš nezmění.  

Deficit veřejných rozpočtů v roce 2015 dosáhl na 
maastrichtskou hranici 3 %, od té doby klesá a v roce 
2017 by měl dosáhnout 1,6 % HDP. Veřejný dluh bude 
mezi lety 2016-2017 kolísat okolo 53 % HDP. 

Trh práce 
Míra nezaměstnanosti je v zemi našich východních 
sousedů dlouhodobě na relativně vysokých úrovních. Od 
roku 2013 však klesá a ze 13,2 % by měla do roku 2017 
poklesnout pod magickou 10% hranici. 

Aktuální minimální mzda je zde na úrovni 405 eur, což je 
o cca 40 eur výše než činí minimální mzda v České 
republice (ekvivalent 366 eur). 

Nicméně průměrné náklady práce jsou o 7 % nižší než 
v tuzemsku. Nejvyšší rozdíl je v kategorii Doprava a 
skladování (18 %), nejnižší naopak ve Zpracovatelském 
průmyslu a v sektor Ubytování, stravování a pohostinství 
(shodně o 6 %). 

SLOVENSKO 
Oficiální název Slovenská republika 

Počet obyvatel 5 426 252 

Rozloha 49 035 km2 

Měna Euro (EUR) 

Etnické složení Slováci 80,7 %; Maďaři 8,5 %; Romové 2 % 

Základní ukazatele 2014 2015 2016e 2017e 

Růst HDP (%) 2,5 3,6 3,2 3,3 

Míra nezaměstnanosti (%) 13,2 11,5 10,5 9,5 

Inflace (%) -0,1 -0,3 -0,1 1,5 

Saldo veřejných rozpočtů (% HDP) -2,7 -3,0 -2,4 -1,6 

Veřejný dluh (% HDP) 53,9 52,9 53,4 52,7 
Zdroj: Evropská komise; e - výhled 

Základní ukazatele 

Míra nezaměstnanosti (červen 2016) 9,8 % 

Produktivita práce k Ø EU (2014) 77,3 % 

Minimální měsíční mzda (1H/2016) 405 EUR 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích 
(2015) Slovensko ČR 

Zpracovatelský průmysl 1 446 € 1 528 € 

Velkoobchod a maloobchod  1 378 € 1 500 € 

Doprava a skladování 1 179 € 1 444 € 

Ubytování, stravování a pohostinství 900 € 955 € 

Informační a komunikační činnosti 2 763 € 3 017 € 

Zdroj: Eurostat 

Sektory národního hospodářství 

Zdroj: Eurostat, data za rok 2014
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Základy pracovního práva 
Pracovní smlouvu je možno uzavřít na dobu neurčitou i určitou, druhou variantu však maximálně na dobu 2 let 
a prodloužit či opětovně dohodnout lze pouze dvakrát v rámci těchto 2 let. Slovenští zaměstnanci si užívají minimálně 
4 týdnů zákonné dovolené. 

Zkušební doba je stanovena na maximální délku 3 měsíců. V případě vedoucích zaměstnanců může být zkušební doba 
prodloužena až na 6 měsíců. Výpovědní lhůta činí měsíc, zákon však udává i výjimky a možnosti prodloužení výpovědní 
lhůty. Pracovní doba na Slovensku je stanovena na 40 hodin týdně a přesčasy smějí být maximálně 8 hodin týdně.  

Základy obchodního práva 
Nejčastějšími právními formami podnikání jsou 
společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 
Minimální kapitál slovenské s.r.o. činí 5 000 EUR (cca 
136 000 Kč), přičemž max. počet partnerů je 50. 
Minimální vklad každého ze společníků je 750 EUR. 
Akciová společnost má dvě podoby: s veřejnou nabídkou 
na úpis akcií a bez veřejné nabídky. Otevřená akciovka 
nemá omezený počet společníků. Ti se získávají 
veřejným úpisem a spolu s upisovateli musí dát dohromady základní kapitál ve výši alespoň 25 000 EUR. 

Z průzkumu Světové banky vyplývá, že proces založení průměrné s. r. o. je na Slovensku poměrně zdlouhavý (zabere 
přes dva týdny) a celkové náklady se vyšplhají do výše okolo 400 EUR (cca 10 000 CZK).  

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 
Sazba korporátní daně je stanovena ve výši 22 %. Daň 
z příjmu fyzických osob je stanovena progresivně. 
Z daňového základu menšího než 35 022 EUR se platí 
19 %, pro vyšší příjmy se platí 25 %.  

Náklady na pracovní sílu zvyšuje pouze příspěvek 
zaměstnavatele na sociální zabezpečení, který činí 
35,2 %. Z hrubé mzdy zaměstnance je navíc na stejný 
účel strženo 14,4 %. Daň z přidané hodnoty má dvě 
pásma. Kromě standardní 20% sazby na Slovensku 
mají 10% sníženou sazbu (farmaceutické zboží, některé 
zdravotnické potřeby a zařízení či knihy). Osvobození 
od daně z přidané hodnoty si užívají oblasti sociální 
pomoci, zdravotnictví, školství a vzdělávání, kultury, 
sportu a některé finanční služby. 

Energetika 
Více než polovina elektřiny se vyrábí z jaderných zdrojů. 
Obnovitelné zdroje přispívají do celého mixu téměř 25 % 
a pevná paliva i zemní plyn zabírají po 10 %.  

Cena elektřiny se na Slovensku pohybuje mezi 11 – 13 
eurocenty za kilowatthodinu a od roku 2012 mírně klesá. 
Cena plynu je mnohem volatilnější, ale od roku 2013 
i přes jasné výkyvy můžeme vypozorovat klesající trend 
(pokles o 16 % za poslední 4 roky). 

Investiční pobídky  
Slovensko rozděluje své dotace dle regionů a zejména míry nezaměstnanosti. Proto maximální výši pomoci veřejné podpory 
(intenzitu) rozděluje do 4 zón dle nezaměstnanosti. Investoři se mohou ucházet o jednu ze 4 forem podpory: finanční dotace, 
daňové úlevy,  příspěvek na pracovní místo či převod majetku státu/obce na investora. Slovensko podporuje projekty 
realizované v oblastech průmyslu, technologických center, center strategických služeb či cestovního ruchu. Z  fondů EU na 
období 2014-2020 na Slovensko míří 13,6 miliard eur pro devět tamějších operačních programů. 

Právní forma Minimální kapitál 
společnost s ručením omezeným 5 000 EUR 
akciová společnost 25 000 EUR 
evropská společnost  120 000 EUR 
Zdroj: Slovak Business Agency (SBA) 

Daň/odvod Sazba 
korporátní daň 22 % 

daň z příjmu jednotlivců (progresivní daň) 19 % / 25 % 

DPH (základní / snížená sazba) 20 / 10 % 

sociální a zdravotní pojištění – zaměstnanec 14,4 % 

sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 35,2 % 
Zdroj: Ministry of Finance 

Vývoj cen energií

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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