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Základní údaje 
Finsko je země ležící v severovýchodní části Evropy. Finsko má 
pevninskou hranici se Švédskem, Norskem a Ruskem a mořskou 
hranici s Estonskem. Státním zřízením je parlamentní republika 
s jednokomorovým parlamentem voleným na 4 roky. Předsedou 
vlády je od června 2014 Alexander Stubb. Hlavou státu je od roku 
2012 prezident Sauli Niinistö. 

Struktura zahraničního obchodu  
Hlavními exportními partnery Finska jsou Švédsko (11,1 %), 
Rusko (9,9 %) a Německo (9,3 %). Hlavními dovozci do Finska 
jsou Rusko (17,7 %) Švédsko (14,8 %), a Německo (13,9 %). 
Největší exportní komoditou Finska jsou zpracované 
neživočišné oleje (např. ropa, benzín), které tvoří 12 % 
celkového exportu. Dále pak papírnictví a výroba ocelových 
válců (7 % resp. 3,6 %). Nejvíce se dováží neživočišné surové 
oleje (12,1 %), zpracované neživočišné oleje (6,6 %)  
a motorová vozidla (3,3 %). 

Makroekonomický výhled 
Po růstu v roce 2011 finská ekonomika v následujícím roce 
spadla do recese. Hlavní příčinou 1% poklesu HDP byl 
výrazný úbytek domácí poptávky, která klesla o 2,5 %. 
Nastavený trend v  poklesu domácí poptávky pokračoval  
i v roce 2013 a finská recese se prohloubila na 1,4 %. Evropská 
komise na základě fiskální konsolidace predikuje pro roky 2014 
a 2015 pozvolný růst 0,2 % resp. 1,0 %, nicméně pokles 
v prvním čtvrtletí 2014 (-0,4 % mezikvartálně) snižuje důvěru 
v tuto optimistickou předpověď. Hlavním tahounem HDP by se 
v dalších letech měly stát čisté exporty. Trh práce naznačuje jen 
mírné zlepšení v druhé polovině roku 2014, a proto se na trhu 
práce očekává zlepšení až v roce 2015.  

Veřejné finance před krizí končily rozpočtovým přebytkem, avšak od roku 2009 se salda pohybují v rozmezí od nuly  
do -2,5 % HDP. Finský veřejný dluh se od roku 2009 značně prohlubuje a na konci letošního roku by se mohl dostat na 
60 % HDP. Inflace na úrovni 2,2 % v roce 2013 zpomalila s poklesem ceny energií, avšak i nadále zůstává nad průměrem 
eurozóny (1,3 %). 

Trh práce a mzdy 
Míra nezaměstnanosti od vypuknutí krize stoupá, 
avšak podle Evropské komise by měla letos 
dosáhnout svého vrcholu a ke konci roku by pak 
mohla začít pomalu klesat. Produktivita práce je 
mírně nad průměrem EU-28. Cena práce je ve 
Finsku mnohem vyšší než v Česku. Průměrné 
náklady práce v jednotlivých odvětvích jsou zhruba 
2,8x vyšší než v tuzemsku. Celostátní minimální 
mzda není stanovena. 

Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva se uzavírá zpravidla písemně. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.  

FINSKO 
Oficiální název Finská republika 
Počet obyvatel 5 451 570 (2014) 
Rozloha 338 145 km2 
Měna Euro (EUR) 
Úřední jazyk Finština 

Základní makro ukazatele 2012 2013 2014e 2015e 
Růst HDP (%) -1,0 -1,4 0,2 1,0 
Míra nezaměstnanosti (%) 7,7 8,2 8,5 8,4 
Inflace (%) 3,2 2,2 1,4 1,4 
Obchodní bilance (% HDP) 0,0 0,2 0,7 0,9 
Běžný účet PB (% HDP) -1,4 -0,8 -0,4 -0,2 
Saldo veř. financí (% HDP) -1,8 -2,1 -2,3 -1,3 
Veřejný dluh (% HDP) 53,6 57,0 59,9 61,2 

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (červenec 2014) 8,7 % 
Produktivita práce k Ø EU (2013) 105,6 % 
Minimální měsíční mzda není statutárně stanovena 
Ø měsíční náklady práce v odvětvích Finsko ČR 
Velkoobchod a maloobchod (2013) 3 900 € 1 512 € 
Zpracovatelský průmysl (2013) 4 881 € 1 480 € 
Stavebnictví (2013) 4 786 € 1 467 € 
Ubytování, stravování a pohostinství (2013) 3 303 € 978 € 

Sektory národního hospodářství – Finsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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Pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně, lze sice sjednat různou pracovní dobu pomocí přesčasů, nicméně týdenní 
limit nesmí být překročen. První dvě hodiny se přesčas vyplácí s 50% příplatkem, každá další hodina pak se 100% 
příplatkem. Práce v neděli bývá ohodnocena 100% příplatkem. Zaměstnanci mají nárok na dovolenou na 2-2,5 dne za 
každý řádně odpracovaný měsíc (alespoň 14 odpracovaných dní/35 hodin v měsíci). 

Základy obchodního práva 
Založení společnosti s ručením omezeným trvá ve Finsku 
14 dní a stojí 380 eur (cca 10,5 tis. CZK). Společnost 
mohou založit fyzické i právnické osoby.  

K založení akciové společnosti ve Finsku je potřeba 
alespoň dvou fyzických či právnických osob. Zatímco 
k založení společnosti s ručením omezeným ve Finsku 
stačí 2,5 tisíce eur (nad 70 tisíc CZK), u akciové 
společnosti je to již 80 tisíc eur (neboli ekvivalent okolo 2,2 milionů českých korun). 

Hlavní daně a odvody 
Rezidenti ve Finsku podléhají dani ze svých 
celosvětových příjmů, nerezidenti jen z příjmů dosažených 
na území Finska. Zdanění fyzických osob má ve Finsku 
pět  pásem, přičemž roční příjem do 16 300 eur 
nepodléhá zdanění. Nejnižší sazba 6,5 % je pro příjmy do 
24 300 eur. 

Nejvyšší daňové pásmo se vztahuje na příjmy nad 
100 000 eur a ta se daní 31,75 %. Dále se odvádí 
komunální daň, a desátek církvi, jedná se o 18 až 26 %. 
Korporátní daň byla k 1. 1. 2014 snížena z 24,5 % na 20 %. 

Základní sazba DPH je ve Finsku 24 %. Snížená 13% sazba se vztahuje na restaurace a potraviny. Další snížená 9% 
sazba se aplikuje na kulturní a sportovní události, knihy, medicínu, přepravu osob a hotely. Osvobozeno od DPH je 
pojišťovnictví, finanční služby a poštovní služby. 

Systém sociálního a zdravotního pojištění je ve Finsku (podobně jako u ostatních severských států) poměrně složitý. 
Celková výše příspěvku zaměstnavatele je však v průměru cca 22,8 % a u zaměstnance až 9,14 % hrubé mzdy. 

Energetika 
Ceny elektřiny jsou ve Finsku mimořádně stabilní 
a dlouhodobě absolutně nejnižší v celé EU-28. Mírný nárůst 
této komodity přišel na začátku roku 2011, kdy cena elektřiny 
stoupla o 10 %, od té doby se však drží na stejné cenové 
hladině a na konci roku 2013 stála velkoodběratele 
7 eurocentů za jednu kilowatthodinu.  

Cena plynu ve Finsku má podobný trend, avšak nárůst v roce 
2011 byl o téměř 30 % a pokračoval 10% růstem i v druhém 
pololetí téhož roku. Od té doby jsou ceny plynu poměrně 
stabilní a na konci roku 2013 se ceny pohybovaly okolo  
13 €/GJ. Finsko spoléhá při výrobě energie nejvíce na 
obnovitelné zdroje (32,9 %) a na jadernou energii (31,6 %). 
Pevná paliva (20,7 %) a zemní plyn (13,6 %) tvoří dohromady 
pouze třetinu produkce.  

Investiční pobídky 
Finsko nabízí zahraničním investorům širokou škálu pobídek a dotací. Podpora je poskytována například v podobě 
regionálních pobídek, půjček a garancí od státní finanční agentury Finnvera, dále start-up grantů či pobídek pro 
podnikatele působící v oblasti energií. Technologické rozvojové centrum Tekes pak investorům nabízí pobídky v oblasti 
výzkumu a vývoje. V určitých případech mohou investoři získat i daňovou úlevu. 

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezeným  - 
yksityinen osakeyhtiö - Oy  

2 500 eur 
(cca 68 750 CZK) 

Akciová společnost - 
julkinen osakeyhtiö -  Oyj 

80 000 eur 
(cca 2,2 mil CZK) 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 
korporátní daň 20 % 

daň z příjmu jednotlivců 6,5 - 31,75 % + 
18-26 % 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 7,8 - 9,14 % 
sociální zabezpečení (zaměstnavatel) cca 22,8 % 
DPH 24 % / 13 % / 9 % 

Vývoj cen energií – Finsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH

5,5

7,5

9,5

11,5

13,5

15,5

0,040

0,055

0,070

0,085

0,100

0,115

1H/2009 1H/2010 1H/2011 1H/2012 1H/2013

Elektřina (levá osa) - Finsko
Elektřina (levá osa) - ČR
Plyn (pravá osa) - Finsko
Plyn (pravá osa) - ČR

€/kWh €/GJ

http://www.csas.cz/eu

	Základní údaje
	Struktura zahraničního obchodu 
	Makroekonomický výhled
	Trh práce a mzdy
	Základy pracovního práva
	Základy obchodního práva
	Hlavní daně a odvody
	Energetika
	Investiční pobídky

