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Základní údaje 
Lotyšská republika se nachází na jihovýchodním pobřeží 

baltského moře mezi Estonskem a Litvou. Nejvyšší moc má 

parlament (100 členů volených na 4 roky). Pro zvolení prezidenta 

je nutná nadpoloviční většina hlasů v tajných volbách 

v parlamentu. V roce 2015 byl prezidentem zvolen Raimonds 

Vējonis. Nejvyšší exekutivní moc má v rukou předseda vlády, 

kterým je od února 2016 Māris Kučinskis. 

Makroekonomický výhled 

Po slibně se vyvíjejícím hospodářském růstu v letech 2014 

a 2015 došlo v první polovině roku 2016 ke zpomalení. 

Podepsalo se na tom i nižší než očekávané využívaní 

finančních prostředků z Evropské unie. To zasáhlo hlavně 

lotyšské stavebnictví, které zaznamenalo citelný propad.  

Pro roky 2017 a 2018 se nicméně předpokládá navyšování 

investic z evropských fondů, takže se ekonomický růst (i situace 

ve stavebnictví, hlavně v silniční infrastruktuře) vrátí na 

růstovou trajektorii podpořenou také růstem spotřeby 

domácností. Proti tomuto růstu však působí negativní saldo 

exportu. Růst ve výši 1,9 % HDP z roku 2016 by se dle výhledu 

Evropské komise měl zvýšit na 2,8 % HDP v roce 2017, 

respektive 3,0 % HDP v roce 2018. 

V oblasti veřejných financí je na tom Lotyšsko mezi dalšími 

státy Evropské unie více než dobře. Deflační tlaky z roku 2016 

by měly být zažehnány a pro rok 2018 se index spotřebitelských 

cen odhaduje okolo 2 %. 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). Na rok 

2017 se schodek veřejných financí předpokládá ve výši -1,1 % 

HDP a pro rok 2018 1,2 % HDP. 

Trh práce 

Pozitivní hospodářský vývoj z posledních let se projevil 

i ve zlepšující se situaci na trhu práce. Míra 

nezaměstnanosti tak od roku 2010, kdy se i z důvodu 

hospodářské krize blížila 20 %, postupně klesá a v roce 

2015 se dostala pod 10% hranici. V první polovině roku 

2016 nadále mírně klesala a ekonomika dokázala 

vygenerovat i nová pracovní místa. Pozitivní trend by měl 

pokračovat i v dalších letech. Míra nezaměstnanosti 

klesne podle prognózy Komise v roce 2018 na 8,8 % 

z 9,2 % v roce 2017. Minimální mzdu v Lotyšsku zvýšili 

k 1. 1. 2017 o 10 eur na 380, což je zhruba na 90 % 

české v eurovém ekvivalentu. Lotyšské náklady práce 

jsou zhruba o čtvrtinu nižší než v ČR. 

Oficiální název Lotyšská republika 

Počet obyvatel 1 986 096 (2015) 

Rozloha 64 589 km
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Měna Euro (od 1. 1. 2014) 

Úřední jazyk Lotyština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (listopad 2016) 9,6 % 

Produktivita práce k Ø EU (2015) 42,4 % 

Minimální měsíční mzda (2017) 380 € 

Ø měsíční náklady práce (2015) Lotyšsko ČR 

Podnikatelská sféra 1 137 € 1 599 € 

Zpracovatelský průmysl  1 007 € 1 528 € 

Velkoobchod a maloobchod 988 € 1 500 € 

Doprava a skladování  1 168 € 1 444 € 

Ubytování, stravování, pohostinství 736 € 955 € 

Zdroj: Eurostat 

Lotyšsko 

HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Zahraniční obchod 

Hlavními exportními partnery Lotyšska jsou podle údajů z roku 2015 jeho pobaltští sousedé Litva (19,2 %) a Estonsko 

(11,7 %), následované Ruskem (8,1 %). ČR není příliš významným exportním parterem (1,7 %, 14. místo).  

Vyváží se hlavně potraviny, dřevo a dřevěné výrobky, farmaceutické výrobky, kovy a stroje. Dovoz tvoří hlavně stroje 

a zařízení, spotřební zboží a chemikálie. Hlavním dovozcem Lotyšska je Litva (17,3 %), Německo (11,2 %) a Polsko 

(11,0 %). 

Základy obchodního práva 

Mezi hlavní formy společností stanovené Lotyšským obchodním právem patří individuální obchodník (obdoba OSVČ), 

společnost s ručením omezeným (SIA), akciová společnost (AS) a partnerství. 

U SIA (obdoby české s.r.o.) je požadován minimální základní kapitál ve výši 2 800 EUR (za splnění dalších specifických 

podmínek to může být i méně) a musí byt založena jednou nebo více fyzických či právnických osob. U akciové společnosti 

(může být otevřená či uzavřená) činí výše minimálního požadovaného základního kapitálu 35 000 EUR. Partnerství může 

mít dvě podoby – obecné partnerství či komanditní společnost (komandista ručí za závazky společnosti do výše svého 

vkladu) – a obě mohou být založeny dvěma či více osobami.  

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 

Sazba korporátní daně je obecně stanovena na 15 %. Dále 

je stanovena snížená korporátní daň pro mikropodniky 

(pokud společnost nemá více než 5 zaměstnanců a roční 

obrat do cca 100 000 eur) ve výši 9 %. Sazba daně 

z příjmu fyzických osob činí 23 %. Základní sazba DPH je 

21 %, snížená 12 %. Dividendy nerezidentům se 

v Lotyšsku nedaní. Pro účely sociálního a zdravotního 

zabezpečení je celková sazba 34,09 %.  

Energetika 

Ceny elektřiny pro velkoodběratele jsou v Lotyšsku 

v posledních letech poměrně stabilní pohybující se pod 0,12 €/kWh. Ke skokovému zdražení elektřiny o pětinu došlo v roce 

2010 v době hospodářské krize. Naproti tomu vývoj ceny plynu má klesající trend, v první polovině roku 2016 byla cena 

plynu pro velkoodběratele ve výši 7,42 €/GJ. Lotyšsko vyrábí elektřinu pouze ze dvou zdrojů. Ze 46 % je závislé na 

zemním plynu a z 54 % na obnovitelných zdrojích energie (OZE). Vysoké zastoupení OZE je dáno přírodními podmínkami, 

kde téměř ¾ obnovitelné energie pochází z vodních elektráren. 

Investiční pobídky  
Lotyšsko nabízí investorům různé typy pobídek – daňové, pobídky v oblasti trhu práce, vědy a výzkumu, záruky, půjčky či 

kapitál. Konkrétně se jedná např. o speciální ekonomické zóny, daňové úlevy na velké investiční projekty, převod ztrát do 

dalšího období, školení pro nezaměstnané, zvyšování kvalifikace prostřednictvím školení na informační technologie pro 

MSP, státní záruky či programy pro vědu a výzkum. 

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2014, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index 

2015,  Global Competitiveness Index 2015-2016, Eurostat – Energy Dependence 2014 

Daň/odvod Sazba 

Korporátní daň  15 % / 9 % 

Daň z dividend nerezidentům 0 % 

Daň z příjmu jednotlivců 23 % 

Sociální zabezpečení (zaměstnanec) 11 % 

Sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 24 % 

DPH (základní / snížená) 21 % / 12 % 

Zdroj: Ministerstvo financí Lotyšska 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Lotyšsko ČR z počtu 

Doing Business 14. 27. 190 Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10 subindexů) 

Index ekonomické komplexity 34. 9. 144 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 32. 6. 163 
Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 40. 37. 168 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 44. 31. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 40,6 30,4 Ø EU - 53,5 Závislost země na dovozu energetických komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/
http://162.243.170.40/#/page/indexes/global-peace-index
http://www.transparency.org/cpi2015
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1

