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Základní údaje 

Nejvyšší moc v Řecku má parlament, sestávající se z 300 členů 

volených na 4 roky. Parlament volí ve třech kolech prezidenta, 

tím současným je Prokopios Pavlopoulos. Nejvyšší exekutivní 

moc má v rukou předseda vlády – aktuálně Alexios Tsipras. 

Řecko se nachází na jihu Balkánského poloostrova a na 

ostrovech přilehlých moří. Skládá se ze 13 regionů. Sousedními 

státy jsou Albánie, Makedonie, Bulharsko a Turecko.  

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 

Hlavními exportními partnery Řecka jsou Itálie (11,2 %), 

Německo (7,3 %) a Turecko (6,6 %). Vyváží se hlavně 

potraviny a nápoje, produkty zpracovatelského průmyslu, ropné 

produkty, chemické výrobky a textil. Dovoz tvoří převážně 

stroje, přepravní zařízení, palivo a chemikálie. Hlavním 

dovozcem do země je Německo (10,7 %), Itálie (8,4 %), Rusko 

(7,9 %), Irák (7 %) a Čína (5,9 %). 

Makroekonomický výhled 

Řecká ekonomika by se po letech propadu měla v roce 2017 

dočkat oživení, které však zůstane mírné (2,1 %). Řecký 

statisticky úřad Elstat uvedl, že ekonomika Řecka v 1. čtvrtletí 

2017 vzrostla oproti stejnému období roku 2016 o 0,4 %. Na 

růstu se podepisuje zlepšené očekávání spotřebitelů 

a zvýšená domácí poptávka. Pro rok 2018 odhaduje Komise 

zrychlení růstu ve výši 2,5 % HDP.  

Řecku se podařilo dosáhnout v roce 2016 přebytku veřejných 

rozpočtů 0,7 % HDP, které by v roce 2017 měly přejít do 

deficitu (- 1,2 % HDP) a v roce 2018 je predikován opět 

přebytek ve výši 0,9 % HDP. Výdaje se snížily z důvodů 

snižujících se dodávek vojenského charakteru a také díky 

pokračujícím reformám týkající se například platů 

zaměstnanců.  

Veřejný dluh Řecka je nejvyšší v celé EU a pro rok 2017 se 

očekává jeho stagnace s následným mírným poklesem na 

174,6 % HDP v roce 2018. Míra inflace roste jen velmi 

pozvolna s tím, jak se zvyšuje domácí poptávka a mzdy. 

Vybrané ukazatele trhu práce 

Oživení ekonomiky pomohlo i další velmi problematické 

oblasti Řecka a to trhu práce, kde tamější míra 

nezaměstnanosti je jediná v EU, která je vyšší než 

20 %. Ještě v roce 2015 byla velmi blízko 25% hranici, 

postupně klesá a pro rok 2017 se výše míry 

nezaměstnanosti odhaduje na 22,8 %. Řecké měsíční 

náklady práce jsou zhruba o 40 % vyšší než české. Ve 

zpracovatelském průmyslu dosáhly v roce 2016 

měsíční náklady práce výše 2 254 eur. Nejnižší náklady 

práce jsou už tradičně v odvětví Ubytování, stravování 

a pohostinství (1 225 eur). 
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Oficiální název Řecká republika 

Počet obyvatel 10 783 748 (2016) 

Rozloha 131 957 km
2
 

Měna Euro (od 1. 1. 2001) 

Úřední jazyk řečtina 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (květen 2017) 21,7 % 

Produktivita práce k Ø EU (2016)  67,7 % 

Minimální měsíční mzda (2017) 683,76 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích 
(2016) 

Řecko ČR 

Zpracovatelský průmysl 2 254 € 1 571 € 

Velkoobchod a maloobchod 2 120 € 1 544 € 

Doprava a skladování 2 818 € 1 475 € 

Ubytování, stravování, pohostinství  1 225 € 1 004 € 

Zdroj: Eurostat   

HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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PODNIKÁME V ŘECKU SRPEN 2017 

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, 

jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. 

Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí 

za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací 

tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Řecko nabízí investorům možnost založení několika forem obchodních společností (Akciová společnost – AE, Společnost 

s ručením omezeným – EPE, Veřejná obchodní společnost – OE, Komanditní společnost EE, podnikání jednotlivce, 

pobočka, Joint Venture a Evropská společnost – SE).  

U EPE (obdobě české s.r.o.) výše základního kapitálu není omezena, je tudíž určena společníky. Podíly jednotlivých 

společníků by měly ovšem mít hodnotu minimálně 30 EUR každý. Společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše 

svých nesplacených vkladů. U akciové společnosti činí minimální základní kapitál 24 000 eur. Vyšší minimální kapitál je 

povinný jenom pro společnosti se speciálním oborem činnosti, např. v bankovnictví nebo pojišťovnictví. Počet akcionářů 

není omezen a společnosti podléhají povinnosti auditu. 

Daně 

V Řecku je základní sazba korporátní daně stanovena ve 

výši 29 %. Pro zdanění fyzických osob existují 3 pásma 

progresivního zdanění s následujícími sazbami: 22% do 

20 000 eur, 29% do 40 000 eur a 45% nad tuto částku.  

Standartní sazba daně z přidané hodnoty je stanovena ve 

výši 24 %, snížená 13% se vztahuje například na něktré 

potraviny a léky, hotely a restaurace, 6% na některé knihy, 

noviny a periodika a farmaceutické produkty. 

Energetika 

Cena elektřiny se v Řecku v posledních letech pohybuje mezi 11 - 13 eurocenty za kilowatt elektrické energie. Ve druhém 

pololetí roku 2016 stál jeden kilowatt řecké velkoodběratele 11,15 eurocentů, což je o 53 % více než v ČR. 

Vývoj ceny plynu má klesající trend a ve druhé polovině roku 2016 činila 7,85 eur za gigajoul (přibližně polovina ceny 

oproti roku 2012), obdobně jako v ČR (7,16 eur za gigajoul).  

Řecko je na dovozu energetických komodit závislé ze 71,7 % (2015), přičemž na dovozu ropy (105,4 %) a také plynu 

(99,9%) je země zcela závislá. 

Při výrobě elektrické energie se Řecko spoléhá především na uhlí (51,1 %), dále z menší části na obnovitelné zdroje 

(15,3 %), zemní plyn (13,5 %), ropu (11 %) a vodní energii (8,9 %). Jadernou energii Řecko nevyužívá.   

Investiční pobídky 

Řecko nabízí investiční pobídky jak domácím subjektům, tak zahraničním investorům. Pobídky jsou dostupné jak pro 

primární, sekundární i terciální sektor ekonomiky a pokrývají širokou škálu obchodních aktivit.  

Řecko je za účelem rolišení více a méně rozvinutých oblastí rozděleno do zón A, B a C – zóny s označením A jsou 

nejvíce industrializované a zóny C patří k nejméně rozvinutým. Investorům jsou k dispozici granty, půjčky, dotace na 

tvorbu pracovních míst či daňové úlevy. 

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2015, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index 

2016,  Global Competitiveness Index 2016-2017, Eurostat – Energy Dependence 2015 

 

Daně Sazba 

Korporátní daň 29 % 

Daň z příjmu jednotlivců 22 % - 45 % 

DPH (základní / snížené) 24 % / 13 % / 6 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Řecko ČR z počtu 

Doing Business 61. 27. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10 
subindexů) 

Index ekonomické komplexity 54. 8. 121 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 73. 6. 163 
Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 69. 47. 176 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 86. 31. 138 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 71,7 % 31,9 % Ø EU - 54,1 % Závislost země na dovozu energetických komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/neci/
http://visionofhumanity.org/
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1

