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Základní údaje 
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.  

Nejvyšší moc má parlament, sestávající se z 300 členů volených 
na 4 roky. Parlament volí ve třech kolech prezidenta, tím 
současným je Karolos Papoulias. Nejvyšší exekutivní moc má 
v rukou předseda vlády – aktuálně Antonis Samaras (Nová 
demokracie), který sestavil v roce 2012 menšinovou vládu („Periferiarchii“). 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 
Podíl zemědělství na tvorbě HDP tvoří v Řecku 3,4 % a pracuje 
zde 12 % pracovní síly, což představuje ve srovnání s EU 
zhruba dvojnásobek. Odlišná je i situace v průmyslu – pracuje 
v něm pouze 15,6 % pracovníků produkujících přes 16 % 
HDP, tedy dvakrát méně než v ČR. Dominantním sektorem 
jsou služby, kde pracuje 72,2 % pracovní sil, vytvářející 80,2 % 
HDP. Hlavními exportními partnery Řecka jsou Turecko 
(10,9 %), Itálie (7,8 %) a Německo (6,5 %). Vyváží se hlavně 
potraviny a nápoje, ropné produkty, chemické výrobky a textil. 
Dovoz tvoří převážně stroje, přepravní zařízení, palivo a 
chemikálie. Hlavním dovozcem do země je Rusko (12,1 %), 
Německo (9,5 %) a Itálie (8,3 %). 

Makroekonomický výhled 
První polovina roku 2013 ukázala, že se propad HDP zpomaluje 
a dle nejnovější prognózy by měl celoroční řecký HDP 
poklesnout „pouze“ o 4 %. Přispěl k tomu hlavně silný nárůst 
letního turismu spolu se zlepšením důvěry a finančních 
indikátorů (ESI, PMI a výnosy vládních dluhopisů).  

Absorpce prostředků z fondů EU a EIB by měla pomoci obnovit 
velké projekty (např. stavby dálnic) a rozhýbat celkové investice 
v roce 2014. S pomocí exportu a investic by měl letos HDP 
vzrůst o 0,6 %. Naproti tomu domácí poptávka by měla nadále 
klesat spolu s poklesem disponibilních příjmů. V roce 2015 by 
měla řecká ekonomika nabírat sílu. Jejím hlavním motorem by měly být investice, následované exportem do zemí 
eurozóny, turismus a ukončení negativního dopadu spotřeby.  Reálné HDP by v roce 2015 mělo vzrůst o 2,9 %.  

Celkové zadlužení Řecka by mělo dosáhnout vrcholu ve výši 176 % HDP v roce 2013, poté se očekává mírně klesající 
trend. Pro rok 2015 se počítá s veřejným dluhem ve výši 170,9 % HDP. I tak bude řecké zadlužení nejvyšší v EU. 

Trh práce, mzdy a inflace 
Míra nezaměstnanosti se koncem roku 2013 pohybovala 
okolo 27 % kvůli poklesu agregátní poptávky. Po 
reformě mezd, která posílila nákladovou 
konkurenceschopnost, by měla nezaměstnanost 
klesnout na 26 %, respektive 24 % v letech 2014 a 
2015. Spotřebitelské ceny by měly poklesnout o 0,8 % a 
0,4 % v letech 2013 a 2014, kvůli slabé domácí 
poptávce, klesajícím pracovním nákladům a 
implementaci reforem na produktovém trhu. Spolu s růstem ekonomiky v roce 2015 by ceny měly růst o 0,3 %.  

ŘECKO 
Oficiální název Helénská republika 
Počet obyvatel 10 772 967 (2013) 
Rozloha 131 957 km2 
Měna Euro (od 1. 1. 2001) 
Úřední jazyk řečtina 

Základní makro ukazatele 2012 2013e 2014e 2015e 
Růst HDP (%) -6,4 -4,0 0,6 2,9 
Míra nezaměstnanosti (%) 24,3 27,0 26,0 24,0 
Inflace (%) 1,0 0,5 -0,4 0,3 
Běžný účet PB (% HDP) -5,3 -2,3 -1,9 -1,6 
Saldo veř. financí (% HDP) -9,0 -13,5 -2,0 -1,1 
Veřejný dluh (% HDP) 156,9 176,2 175,9 170,9 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Řecko ČR 
Výroba a rozvod elektřiny (2012) 3 510 € 2 483 € 

Velkoobchod a maloobchod (2012) 2 263 € 1 500 € 

Doprava a skladování (2012) 2 980 € 1 488 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2012) 1 066 € 917 € 

Informační a komunikační činnosti (2012) 2 932 € 2 839 € 

Sektory národního hospodářství – Řecko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data z roku 2012
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Nejnižší náklady práce jsou už tradičně v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (1 066 eur) a jedny z nejvyšších 
v odvětví Výroba a rozvod elektřiny (3 510 eur). 

Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva se uzavírá písemně a pouze na dobu neurčitou, na dobu určitou se smí uzavřít pouze v konkrétních 
případech. Při výpovědi smlouvy na dobu neurčitou záleží na odpracovaných letech (stupňuje se až do 28 let) a výpovědní 
lhůtě, která může být až 4 měsíce, přičemž kompenzace mohou dorůst až na 24 měsíčních mezd. Pracovní doba činí 40 
hodin týdně. Minimální mzda činí 684 eur. Práce přesčas musí být ohodnocena 20% až 80% příplatkem.  

Základy obchodního práva 
Řecko nabízí investorům možnost několika forem 
obchodních společnosti (Akciová společnost – AE, 
Společnost s ručením omezeným – EPE, Veřejná obchodní 
společnost – OE, Komanditní společnost EE, Družstvo – S, 
podnikání jednotlivce, pobočka, Joint Venture a Evropská 
společnost – SE).  

U EPE (obdobě české s.r.o.) je minimální základní kapitál 
4 500 EUR. Společníci ručí za závazky společnosti pouze 
do výše svých nesplacených vkladů. U akciové společnosti 
činí minimální základní kapitál 60 000 EUR. Upisovací akcie 
jsou možné pouze v rozmezí 0,3 - 100 EUR na akcii. Počet akcionářů není omezen a společnosti podléhají povinnosti 
auditu. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 
Základní sazba korporátní daně je 26 %, firmy 
nepoužívající systém podvojného účetnictví s příjmy nad 
50 000 EUR jsou zdaněny 33% sazbou. Pro zdanění 
fyzických osob existují 3 pásma progresivního zdanění 
s následujícími sazbami: 22% do 25 000 eur, 32% do 
42 000 eur a 42% nad tuto částku.  

Základní sazba DPH je 23 %, snížená 13 % se vztahuje 
hlavně na potraviny a léky. 6,5% sazba se vztahuje na 
hotelové ubytování, knihy a noviny. Vzdělání, 
pojišťovnictví, právní služby, zdravotnictví a další jsou ze systému DPH vyjmuty. Pro účely zdravotního a sociálního 
zabezpečení odvádí zaměstnanec 16,5 % své mzdy a zaměstnavatel 28 %. 

Energetika 
V posledních letech začala cena elektřiny v Helénské 
republice stoupat meziročním tempem okolo 10 % a nic 
nenasvědčuje tomu, že se tento trend v dohledné době změní. 
V prvním pololetí roku 2013 stál jeden kilowatt řecké 
velkoodběratele 12,5 eurocentů, což je o 22 % více, než v ČR. 

Řecko, stejně jako ČR vyrábí elektřinu především z fosilních 
paliv (přes 52 %). Druhou nejvýznamnější složkou je zemní 
plyn (téměř čtvrtina) následovaným obnovitelnými zdroji 
(14 %) a ropou (10 %). Řecká energetika je ze 65 % závislá 
na dovozu, což je vysoce nad průměrem Evropské unie. 

Investiční pobídky 
Řecko láká investory mimo jiné do odvětví turismu, 
energetiky, informačních technologií, genetiky, potravinářství 
a nápojů a enviromentálního managementu. Za to nabízí 
např. daňové úlevy, dotace, zvýhodněné úvěry nebo zvýhodněné půjčky z Národního fondu pro podnikání a rozvoj. Výše 
pomoci se liší podle velikosti podniku a podle regionu, přičemž největší může dosahovat až 50 % investice. 

Právní forma Minimální 
kapitál 

Společnost s ručením omezeným  - EPE 4 500 EUR 

Akciová společnost – AE 60 000 EUR 

Veřejná obchodní společnost - OE  - 

Komanditní společnost – EE - 

Družstvo – S  - 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 

korporátní daň 26 % / 33 % 

daň z příjmu jednotlivců 22 % / 32 % / 42 % 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 16,5 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 28 % 

DPH (základní / snížená) 23 % / 13 % / 6,5 % 

Vývoj cen energií – Řecko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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