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Základní údaje 
Itálie se skládá z 20 regionů a nachází na Apeninském 
poloostrově a na ostrovech přilehlých moří. Sousedními státy 
jsou Francie, Švýcarsko, Rakousko a Slovinsko.  

Nejvyšší moc má dvoukomorový parlament volený na pět let, 
který volí prezidenta. Tím současným je Giorgio Napolitano. 
Nejvyšší exekutivní moc má v rukou předseda vlády – od února 
2014 Matteo Renzi (středolevicová sociální demokracie).  

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 
Italské zemědělství se podílí na tvorbě HDP 2 % a pracuje 
v něm 3,8 % pracovní síly. V průmyslu pracuje více než čtvrtina 
zaměstnanců, kteří tvoří téměř 25 % domácího produktu. 
Dominantním sektorem jsou tradičně služby, které dosahují 
téměř tří čtvrtin celkové domácí produkce a zaměstnávají 70 % 
pracující populace.   

Hlavními exportními partnery Itálie jsou Německo (12,8 %), 
Francie (11,3 %) a USA (6,6 %). Vyváží se především 
strojírenské výrobky, textil a oděvy. Dováží se především 
chemikálie, strojírenské výrobky a energetické produkty. 
Hlavními dovozci jsou Německo (15,7 %), Francie (8,9 %) 
a Čína (7 %). 

Makroekonomický výhled 
Kvůli nepříznivým úvěrovým podmínkám zůstává hlavní brzdou 
růstu domácí poptávka, která třetím rokem po sobě klesá 
a v roce 2013 by měla meziročně poklesnout o 2,6 % s tím, že 
celkový HDP by měl poklesnout o 1,9 %. Jediným tahounem 
růstu měly být čisté exporty. 

V roce 2014 se budou italské banky připravovat na spuštění 
projektu evropské Bankovní unie, což by teoreticky mělo přinést 
výhodnější úvěrové podmínky firmám a domácnostem. Lepší 
úvěrové podmínky spolu se stoupající externí poptávkou vyústí 
ve větší investice do zvyšování kapacit především exportních firem. Naopak investice do stavebnictví budou nadále klesat. 
Italské domácnosti budou podle Evropské komise více spořit, tudíž i přes růst reálných mezd poroste domácí spotřeba 
pouze marginálně. Pro letošní rok se očekává 0,6% růst HDP, čímž by se měla dostat italská ekonomika z recese. 
Následující rok by měla zrychlit na 1,2 % HDP. 

Bez započtení nákladů na spravování italského dluhu je rozpočet ve velikém přebytku, který se nachází od roku 2012 nad 
4 % HDP. Celkové zadlužení však do roku 2014 poroste 
na 134 % HDP a v roce 2015 by mělo začít nepatrně 
klesat.  

Trh práce, mzdy a inflace 
Míra nezaměstnanosti se na konci roku 2013 
pohybovala okolo 13 %. Růst nezaměstnanosti by se 
však měl v roce 2014 stabilizovat a poté začít klesat.  

Růst spotřebitelských cen by měl být okolo 1,5 % v roce 
2013 a zůstat okolo této úrovně až do roku 2015. 
V krátkodobém horizontu bude zvýšení základní sazby 

ITÁLIE 
Oficiální název Italská republika 
Počet obyvatel 59 685 227 (2013) 
Rozloha 301 338 km2 
Měna Euro (od 1. 1. 2002) 
Úřední jazyk italština 

Základní makro ukazatele 2012 2013e 2014e 2015e 
Růst HDP (%) -2,5 -1,9 0,6 1,2 
Míra nezaměstnanosti (%) 10,7 12,2 12,6 12,4 
Inflace (%) 3,3 1,3 0,9 1,3 
Běžný účet PB (% HDP) -0,5 0,9 1,3 1,2 
Saldo veř. financí (% HDP) -3,0 -3,0 -2,6 -2,2 
Vládní dluh (% HDP) 127,0 132,7 133,7 132,4 

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (prosinec 2013) 12,7 % 
Produktivita práce k Ø EU (2012) 100,1 % 
Minimální měsíční mzda (2014) není 
Ø měsíční náklady práce v odvětvích Itálie ČR 
Zpracovatelský průmysl (2012) 3 828 € 1 445 € 

Velkoobchod a maloobchod (2012) 3 633 € 1 500 € 

Doprava a skladování (2012) 3 771 € 1 488 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2012) 2 301 € 917 € 

Sektory národního hospodářství – Itálie (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data z roku 2012
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DPH o jeden procentní bod z října 2013 vyrovnávat desinflační tlaky plynoucí z nízkého růstu ceny práce a utlumené 
poptávky. Nejnižší náklady práce jsou z výše sledovaných odvětví tradičně v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství 
(2 301 eur) a nejvyšší v odvětví Zpracovatelského průmyslu (3 828 eur). 

Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva musí mít písemnou podobu a může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Většina těchto smluv je 
uzavírána na dobu neurčitou. Minimální mzda není v Itálii statutárně stanovena. Pracovní doba činí 40 hodin týdně, může 
být kolektivní smlouvou dále upravena. Placená dovolená je stanovena v délce čtyř týdnů. Zkušební doba může být 
dohodnuta na maximálně 6 měsíců (3 měsíce pro nemanažerské pozice). 

Základy obchodního práva 
Itálie nabízí investorům možnost dvou základních 
obchodních společností: Akciová společnost – S.p.A. 
a Společnost s ručením omezeným – S.r.L.  

U S.r.L (obdobě české s.r.o.) je minimální základní kapitál 
10 000 eur. Společníci ručí za závazky společnosti pouze 
do výše svých nesplacených vkladů. U akciové společnosti 
činí minimální základní kapitál 120 000 eur. Počet akcionářů 
není omezen a společnosti podléhají povinnosti auditu. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 
Základní sazba korporátní daně je 27,5 % plus regionální 
přirážky (okolo 4 %). Daň z příjmu jednotlivců je v Itálii 
progresivní. Minimální sazba je 23 % na příjmy do 15 000 
eur, následuje 27 % do 28 000 eur, 38 % do 55 000 eur, 
41 % do 75 000 eur a 43 % nad tuto částku. Dále se 
používá regionální daň, která se pohybuje mezi 0,7 % 
a 2,03 % + zdanění místní samosprávy (mezi 0 % - 0,9 %).  

Uplatňuje se také solidární daň pro příjmy nad 300 000 eur 
ve výši 3 %. Dividendy vyplacené společností nerezidentovi jsou obecně zdaněny srážkovou daní ve výši 20 %. V Itálii 
jsou 3 sazby DPH. Základní činí 22 %, snížená 10% sazba se aplikuje především na farmaceutika, veřejnou dopravu, 
kulturu, ubytování a stravování a 4% sazba se uplatňuje na potraviny, zdravotnictví a knihy.  

Energetika 
V Itálii byla ve sledovaném období průměrně o necelých 50 % 
vyšší cena elektřiny, než v České republice a pravidelně 
stoupá. Svého vrcholu dosáhla v druhé polovině roku 2012. 
Poté přišel pád a za první pololetí roku 2013 se cena ustálila 
na 17 eurocentech za kilowatt.  Plyn se v Itálii v prvním pololetí 
2013 prodával za 11,5 eur za gigajoul.  

Itálie spoléhá i přes enormní výkyvy v jeho ceně z poloviny na 
zemní plyn a z necelých 30 % na obnovitelné zdroje. Pevná 
paliva činí pouze necelých 15 % a ropa činí něco málo přes 
6 %. Italská energetika je z 81 % závislá na dovozu, více 
závislé na dovozu energie je v Evropské unii pouze Irsko 
a Malta.  

Investiční pobídky 
Itálie nabízí zahraničním investorům široké spektrum 
investičních pobídek, především prostřednictvím daňových 
úlev, nenávratných příspěvků, či zvýhodněných půjček.  

Významně je podporována zejména oblast technologických inovací a výzkumu a vývoje, dále také turismus, průmyslová 
výroba, nebo rozvoj ekonomicky zaostalých regionů na jihu země. Na kohezní politiku získá Itálie z evropských fondů 
v novém programovacím období 2014-2020 finanční prostředky ve výši 32,82 mld. eur.  

Právní forma Minimální 
kapitál 

Společnost s ručením omezeným  - S.r.L 10 000 EUR 

Akciová společnost – S.p.A. 120 000 EUR 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 

korporátní daň 27,5 % 

daň z příjmu jednotlivců 23 % - 43 % 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 9 % - 10 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 30 % - 35 % 

DPH (základní / snížené) 22 % / 10 % / 4 % 

Vývoj cen energií – Itálie (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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