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Základní údaje 

Rakousko získalo nezávislost v roce 1918 rozpadem 
Rakousko-uherské monarchie. V průběhu druhé světové 
války bylo připojeno k Německu, roku 1955 nabylo opět 
nezávislosti. Od roku 1995 je členem Evropské unie.  

Vláda je tvořena spolkovým kancléřem, vicekancléři a 
jednotlivými ministry. Zákonodárná moc je svěřena 
dvoukomorovému parlamentu, který se skládá z Národní rady (183 poslanců volených lidem na pět let) a Spolkové rady 
(reprezentuje spolkové země, které do ní jmenují své zástupce). 

Struktura hospodá řství a zahrani ční obchod 
Dominantní hospodářský sektor v Rakousku představují 
služby, které tvoří téměř 70 % HDP. V porovnání s ČR je zde 
slabší sektor průmyslu a naopak na trhu práce hraje 
významnější roli zemědělství (zaměstnává cca 5 % obyvatel).  

V zemědělské produkci Rakouska převažuje obilí, brambory 
a ovoce. Živočišná produkce se orientuje na chov dobytka a 
prasat. Průmyslová výroba se specializuje především na 
strojírenství a stavebnictví. 

Mezi stěžejní exportní komodity patří stroje a zařízení, 
dopravní prostředky, chemikálie a potraviny, naopak do 
země se nejvíce dováží ropa, stroje a dopravní prostředky. 
Hlavní obchodní partneři na dovozní i vývozní straně jsou ve 
stejném pořadí Německo, Itálie a Švýcarsko. 

Makroekonomický výhled 
Rakouská ekonomika překonala předkrizovou úroveň až 
v roce 2011, kdy tamější HDP vzrostlo o 3,1 %. 
Hlavními tahouny růstu byla vzmáhající se 
spotřebitelská poptávka a probouzející se investiční 
aktivita firem. Ochabnutí globální poptávky se 
nevyhnulo ani našemu jižnímu sousedu a letos se zde 
očekává slabý, byť stále kladný hospodářský růst. 

Rakouský veřejný dluh dosahuje hodnoty mírně nad 70 %, což je sice o deset procentních bodů více než stanovují tzv. 
maastrichtská kritéria pro přijetí eura, nicméně v kontextu ostatních zemí eurozóny se jedná o solidní číslo. Relativní 
stabilitu systému veřejných financí dokazují i nízké hodnoty rozpočtových schodků. 

Trh práce 
Míra nezaměstnanosti v Rakousku patří mezi nejnižší 
v celé EU, vůči Česku je zhruba o 3 procentní body 
nižší. Produktivita práce o 15 procentních bodů 
překonává průměr Evropské unie. Celostátní minimální 
mzdu v této alpské zemi neznají, zvyklostí je její 
sektorové vymezení v kolektivních smlouvách. 

V rakouských podnikatelských odvětvích představují 
průměrné náklady práce většinou 2-3násobek tohoto 
ukazatele v ČR. Největší rozdíl panuje ve 
zpracovatelském průmyslu, kde rakouské pracovní 
náklady představují 3,4násobek hodnoty tuzemské. 

RAKOUSKO  

Oficiální název Republika Rakousko (Republik Österreich) 

Počet obyvatel 8 404 252 (2011) 

Rozloha 83 871 km2 

Měna Euro (EUR) 

Etnické složení Rakušané (91,1%), obyv. bývalé Jugoslávie (4%) 

 

Základní ukazatele 2010 2011 2012e 2013e 

Růst HDP (%) 2,3 3,1 0,8 1,7 

Míra nezaměstnanosti (%) 4,4 4,2 4,3 4,2 

Inflace (%) 1,7 3,6 2,4 2,0 

Deficit veřejných rozpočtů (% HDP) -4,5 -2,6 -3,0 -1,9 

Veřejný dluh (% HDP) 71,9 72,2 74,2 74,3 

 

Základní ukazatele 

Míra nezaměstnanosti (2011) 4,2 % 

Produktivita práce k Ø EU (2011) 115,5 % 

Minimální měsíční mzda (2H/2012) - 

Ø měsíční náklady práce v odv ětvích Rakousko ČR 

Zpracovatelský průmysl (2010) 4 369 € 1 303 € 

Velkoobchod a maloobchod (2010) 3 352 € 1 350 € 

Doprava a skladování (2010) 4 087 € 1 346 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2010) 2 172 € 835 € 

Informační a komunikační činnosti (2010) 5 939 € 2 616 € 

 

Sektory národního hospodá řství – Rakousko ( ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data k roku 2010 (HDP) a 2011 (práce)
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Základy pracovního práva 
Rakouské pracovní právo rozlišuje dva základní druhy zaměstnanecký poměrů, na které se vztahuje odlišná legislativní 
úprava. Jedná se o tzv. Angestellte, což jsou zaměstnanci pracující převážně na administrativních pozicích (kancelářské 
práce) či ve službách (obchod), a tzv. Arbeiter, kteří většinou zastávají manuelně náročnější pozice.  

Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Zkušební lhůta je stanovena na 1 měsíc, kolektivní smlouvy 
však tuto lhůtu často upravují a mohou ji zkracovat. Výpovědní lhůta se pohybuje u Angestellte od šesti týdnů po pět 
měsíců podle počtu odpracovaných let u daného zaměstnavatele. U profesí typu Arbeiter se řídí kolektivní smlouvou a 
pohybuje se od jednoho dne po pět měsíců. Pracovní doba v Rakousku je stanovena na 8 hodin denně, tedy 40 hodin 
týdně. Je povolené prodloužení pracovní doby na 9 hodin denně, ale za předpokladu, že se pátky zkrátí.  

Základy obchodního práva 
Společnost s ručením omezeným (GmbH) je nejčastější 
formou vstupu zahraničních osob na rakouský trh, 
minimální požadovaný kapitál zde na společníka činí 
70 EUR, za celou společnost pak 35 000 EUR (875 tisíc 
Kč). Pro větší podnikatelské projekty je více využívána 
akciová společnost (AG), jejíž základní kapitál činí 
minimálně 70 000 EUR, tj. cca 1,8 milionu korun. 

Náklady na založení průměrné s. r. o. jsou v Rakousku 
vyšší – ve většině případů se přesto vejdou do 1 600 EUR a skládají se z osmi procedur, které trvají zhruba 25 dní. 

Hlavní dan ě a vedlejší náklady práce 
Sazba daně z příjmů právnických osob je plošná ve výši 
25 %, což ji v evropském kontextu řadí mezi 
naprůměrně vysoké daně. Naprosto stejná je i sazba 
srážkové daně z dividend.  

Podstatně složitější je kalkulace daně z příjmu 
jednotlivců, která vyznává progresivní zdanění se 
sazbami 20,44 %; 33,725 % a mezní sazbou 50 %. 
Zdanění osob tak také patří mezi nejvyšší v EU. 

Základní sazba DPH je 20 %, snížená sazba ve výši 
10 % se vztahuje např. na potraviny, pronájem bydlení, noviny, knihy, příjmy z činností umělců, přepravu osob. Odvody 
na sociální zabezpečení mají několik složek a skládají se na něj zaměstnanci (18,07 % hrubé mzdy u Angestellte, resp. 
18,20 % u Arbeiter) a zaměstnavatelé (21,83 % u Angestellte, resp. 21,70 % u Arbeiter). 

Energetika 
Primárním zdrojem výroby elektrické energie jsou v Rakousku 
obnovitelné zdroje s podílem přesahujícím 2/3, jádro vůbec 
nepoužívají. Naše struktura energetického mixu je téměř 
opačná s dominantními pevnými palivy (uhlí) a jadernou 
energií, obnovitelné zdroje v ČR zůstávají stále popelkou. 

Ceny elektrické energie pro průmyslové odběratele jsou 
v Rakousku zhruba na úrovni průměru Evropské unie, což je 
o pár procent níže než v České republice. 

Investi ční pobídky a dotace 
Rakousko nemá ucelený program lákání velkých 
zahraničních investorů, spíše se zaměřuje na pobídky a 
dotace pro malé a střední podniky, často s podporou fondů 
EU. Podpora je směřována zejména do oblastí: inovace, 
energetika a životní prostředí, výzkum, vývoj, technologický 
rozvoj. Maximální hranice dotace z veřejných zdrojů vůči objemu investice se v závislosti na regionu pohybuje mezi 15 a 
20 % u velkých podniků; u středních podniků je to více o 10 procentních bodů a u malých podniků o 20 procentních bodů. 

Právní forma Minimální kapitál 

Veřejná společnost (OG) není stanoveno 

Komanditní společnost (KG) není stanoveno 

Společnost s ručením omezeným (GmbH) 35 000 EUR 

Akciová společnost (AG) 70 000 EUR 

Evropská společnost (SE) 120 000 EUR 

 

Daň/odvod sazba v % 

Korporátní daň 25 % 

Daň z dividend nerezidentům 25 % 

Daň z příjmu jednotlivců (daňová progrese) 20,44/33,725/50 % 

DPH (základní / snížená sazba) 20/10 % 

Sociální zabezpečení - zaměstnanec 18,07 – 18,20 % 

Sociální zabezpečení - zaměstnavatel 21,70 – 21,83 % 

 

Hrubá výroba elekt řiny dle zdroje – Rakousko ( ČR)

Zdroj: Evropská komise (DG TREN), data za rok 2010
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