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Základní údaje 

Od druhé světové války bylo Srbsko součástí 

Jugoslávie. Od začátku 90. let se zahájil rozpad 

Jugoslávie oddělením Slovinska, Chorvatska, Bosny 

a Hercegoviny, Makedonie. Následný státní útvar 

Srbsko a Černá Hora zanikl v roce 2006, od kdy se 

počítá vznik samostatného Srbska.  

Výkonná moc je svěřena prezidentu republiky a vládě. Prezident je volen přímo lidem na 5 let s možností jednoho 

znovuzvolení. Od roku 2012 je prezidentem Tomislav Nikolić (Srbská pokroková strana – SNS). Funkci premiéra zastává 

od července 2012 Ivica Dačić (Socialistická strana Srbska – SPS). Současná vláda je proevropsky orientovaná. 

Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu – Národnímu shromáždění (Skupština). Národní shromáždění 

se skládá z 250 poslanců volených na 4 roky. Následující řádné volby by měly proběhnout v květnu 2016.  

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 

V Srbsku je na první pohled patrný větší podíl zemědělství. 

V zemědělských sektorech pracuje více než 20 % pracovní 

síly. Srbské zemědělství je ale poměrně náročné na pracovní 

sílu – vytvoří pouze 10 % z celkového produktu. Podíl 

průmyslu přibližně odpovídá průměru Evropské unie. Mírně 

podprůměrný je podíl služeb na HDP – cca 60 %. 

Hlavními exportními partnery Srbska jsou Německo (11 %), 

Itálie (10 %) a Bosna a Hercegovina (9 %). Srbové vyvážejí 

hlavně železo a ocel a produkty gumárenského průmyslu. 

Dovoz tvoří zejména stroje, chemikálie, polotovary a paliva. 

Nejvíce se dováží z Ruska (11 %), Německa (11 %), Itálie 

(10 %) a Číny (7 %). 

Makroekonomický výhled 

Srbská ekonomika patří mezi výrazné oběti finanční krize. Od 

roku 2008 do současnosti se jeho veřejný dluh téměř 

zdvojnásobil. Země trpí dvojím deficitem. Chronický schodek 

běžného účtu platební bilance, který loni překonal dokonce 10% 

hranici, je doprovázen dlouhodobým deficitem veřejných financí. 

Ani ekonomický výkon nedosahuje oslnivých hodnot. Loni se 

srbská ekonomika propadla o 1,7 % zejména pod vlivem slabé 

poptávky domácností. Letos se očekává růst o necelá 2 %. 

Trh práce 

Srbsko se dlouhodobě potýká s velmi vysokou 

nezaměstnaností, srovnatelnou i s takovými zeměmi 

jako je Španělsko či Řecko. V roce 2012 dosahovala 

průměrná míra nezaměstnanosti 24 %. I v Srbsku je 

zaveden institut minimální mzdy, která aktuálně 

představuje ekvivalent 176 eur.  

Nejnižší měsíční mzdy jsou v ubytování, stravování 

a pohostinství. Naopak velmi vysoké jsou ve výrobě 

a rozvodu elektřiny, plynu a tepla. Průměrné mzdy 

jsou v Srbsku cca o 40 % nižší než v ČR. Rozdíly 

napříč sektory jsou v Česku i v Srbsku podobné.  

SRBSKO 

Oficiální název Republika Srbsko (Republika Srbija) 

Počet obyvatel 7 276 604 

Rozloha 77 474 km
2
 

Měna Srbský dinár (RSD) 

Etnické složení Srbové 83 %, Maďaři 4 %, Bosňáci 1,8 % 

Základní makro ukazatele 2011 2012 2013
e
 2014

e
 

Růst HDP (%) 1,6 -1,7 1,7 1,9 

Míra nezaměstnanosti (%) 23,0 23,9 24,0 23,2 

Inflace (%) 11,1 7,3 8,4 5,7 

Běžný účet PB (% HDP) -8,8 -10,6 -8,0 -8,2 

Schodek VF (% HDP -4,9 -6,4 -4,5 -4,1 

Veřejný dluh (% HDP) 48,2 59,3 62,1 65,5 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (2012) 24,0 % 

Minimální měsíční čistá mzda (2H/2013) 176 € 

Ø měsíční mzdy v odvětvích (2012) Srbsko ČR 

Zpracovatelský průmysl 435 € 945 € 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 877 € 1 607 € 

Stavebnictví 426 € 903 € 

Obchod, opravy motorových vozidel 377 € 904 € 

Doprava a skladování 532 € 930 € 

Ubytování, stravování a pohostinství 277 € 541 € 

Sektory národního hospodářství – Srbsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat , CIA World Fact book, data za 2012 (HDP) a 2010
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Základy pracovního práva 

Pracovní smlouvy uzavírané na dobu určitou či neurčitou musí být písemné. Smlouvu na dobu neurčitou může vypovědět 

jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. Oba přitom musejí respektovat zákonem stanovené minimální výpovědní lhůty. 

Zkušební lhůta je zákonem omezena na maximálně 6 měsíců. Standardní pracovní doba činí 40 hodin týdně, práce 

přesčas je možná v max. výši 4 hodiny denně a 8 hodin týdně. Za přesčasy náleží zaměstnanci 26% příplatek. Po 6 

odpracovaných měsících mají zaměstnanci nárok na 20 dní placené dovolené.  

Základy obchodního práva 

Srbské typy obchodních společností se příliš neliší od těch 

tuzemských. Velké podnikatelské entity mají většinou formu 

akciové společnosti s minimálním základním kapitálem ve 

výši 3 mil. dinárů (ekvivalent 670 tisíc korun), kterou tvoří 

vydané akcie s minimální nominální hodnotou 100 dinárů 

(tedy cca 25 korun). Stejná částka je minimálním základním 

jměním u společnosti s ručením omezeným. Tu může 

založit jedna až padesát fyzických a/nebo právnických osob. Právě společnost s ručením omezením – v originále društvo 

sa ograničenom odgovornošcu – je pro svou administrativní jednoduchost nejpopulárnější formou vstupu zahraničních 

investorů na srbský trh. 

Srbské obchodní právo zná i komanditní společnost a obdobu tuzemské veřejné obchodní společnosti. Zahraniční 

společnosti mohou v zemi působit i ve formě pobočky či reprezentace, tedy entit bez vlastní právní subjektivity.  

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 

Srbsko se může pochlubit příznivým daňovým systémem. 

Sazba korporátní daně ve výši 15 % patří mezi nejnižší 

v Evropě. Příjmy ze zaměstnání jsou standardně 

zdaňovány 10% sazbou, ale pokud celoroční příjmy 

přesáhnou určitou hladinu, je vyměřena dodatečná 

progresivní tzv. „daň z ročních příjmů“ ve výši 10 % či 15 %. 

Na sociální pojištění přispívá rovným dílem zaměstnanec 

i zaměstnavatel, a to odvodem v „baťovské“ výši 19,9 % 

z hrubé mzdy. Daň z přidané hodnoty má dvě sazby. 

Většina zboží a služeb podléhá základní sazbě 20 %, na sociálně citlivé položky je aplikována snížená sazba 8 %. 

Energetika 

Ceny elektřiny jsou v Srbsku za poslední 4 roky poměrně 

stabilní a vůči cenám v České republice jsou zhruba třetinové. 

Ve víceletém srovnání se navíc příliš nemění. Na začátku 

roku 2009 stála 1 kWh průměrného srbského podnikatele 

méně než 4 eurocenty a okolo této hranice se pohybuje 

dodnes. Pro srovnání se česká energie prodává za cca 10 – 

11 eurocentů.  

Investiční pobídky  

Srbsko zahraničním investorům nabízí propracovaný systém 

investičních pobídek. Hlavní roli hrají finanční příspěvky na 

nově vytvořené místo, které například ve zpracovatelském 

průmyslu činí 4-10 tisíc eur. U větších projektů mimořádného 

významu s investicí nad 200 milionů euro jsou finanční 

pobídky ještě výrazně štědřejší. Další část systému lákání 

zahraničních investorů tvoří daňové úlevy, které mohou nabýt podoby například 10letých prázdnin od placení korporátní 

daně. Mezi pobídky patří i úleva od placení cel při dovozu strojů a technologií zahraničním investorem. Při podnikání ve 

svobodné ekonomické zóně navíc investor získává významné daňové benefity v oblasti DPH či korporátní daně. Na lokální 

úrovni je časté vyjednání úlevy od placení nejrůznějších místních poplatků spojených se stavbou výrobních kapacit.  

Právní forma Minimální kapitál 

Akciová společnost (a.d.) 3 000 000 RSD 

Společnost s ručením omezeným (d.o.o.) 100 RSD 

Komanditní společnost (k.d.) - 

Veřejná obchodní společnost (o.d.) - 

Daň/odvod Sazba 

Korporátní daň 15 % 

Daň z dividend nerezidentům 20 % 

Daň z příjmu ze zaměstnání 10 % 

Sociální zabezpečení (zaměstnanec) 19,9 % 

Sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 19,9 % 

DPH (základní/snížená) 20 % / 8 % 

Vývoj cen energií – Srbsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, AERS, tarif pro velkoodběratele bez DPH
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