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Základní údaje 
Polsko znovuobnovilo svou nezávislost po první světové 
válce. Po druhé světové válce připadlo do sféry 
Sovětského svazu. V září 1989 po jednáních u „kulatého 
stolu“ byla sestavena první nekomunistická vláda ve 
střední a východní Evropě. Od roku 1999 je země 
členem NATO a od roku 2004 členem Evropské unie.  

Hlavou státu je prezident volený přímo lidem na 5 let. 
Zákonodárná moc je svěřena do rukou dvoukomorového 
parlamentu – Sejmu a Senátu. Sejm se skládá ze 460 
poslanců volených poměrným volebním systémem na 
4 roky, Senát tvoří 100 senátorů volených většinovým 
systémem na stejné období. Poslední prezidentské volby 
vyhrál Andrzej Duda, který se ujal úřadu 6. srpna 2015 na 
dalších 5 let. Na premiérském postu je od září 2014 Ewa 
Kopacz, následující řádné volby se budou konat v říjnu 
2015. 

Struktura zahraničního obchodu 
Více než třetinu polského exportu tvoří stroje a dopravní 
prostředky, přibližně čtvrtinu zpracovatelský průmysl 
a necelou pětinu pak tržní výrobky. Zboží se vyváží 
především do Německa (26 %), Spojeného království 
(6,8 %) a České republiky (6,4 %). Nejvíce se dováží stroje a dopravní prostředky (38 %), meziprodukty zpracovatelského 
průmyslu (21 %) a chemikálie (15 %). Největšími dovozci do Polska jsou Německo (27,5 %), Rusko (10,6 %) a 
Nizozemsko (6 %). 

Makroekonomický výhled 
V roce 2014 rostla polská ekonomika o 3,4 % HDP. 
Tahounem byly investice, které rostly o 9,2 % hlavně 
díky korporátnímu sektoru, kde byla navýšena 
produkční kapacita s pomocí příznivých finančních 
podmínek. Pozitivní roli hrála i soukromá spotřeba 
povzbuzená vyššími disponibilními příjmy pod vlivem 
rostoucí zaměstnanosti i reálných mezd.  

Růstové tempo zůstane podle Evropské komise na 
podobných hodnotách i v následujících dvou letech, na 
svých bedrech jej ponese domácí poptávka. Situace 
reálných disponibilních příjmů se bude zlepšovat spolu 
s vývojem na trhu práce a potlačenou inflací, což vyústí 
v posílení soukromé spotřeby. Levné financování a různé 
vládní opatření na podporu investic do bydlení povedou 
k celkově vyšším investicím do ekonomiky. Poslední 
data z června 2015 pak ukazují pokles cen o 0,6 %.  

Veřejný dluh země je na 50% hladině vůči HDP. Roční 
deficity veřejných financí dokonce klesají z 8% hodnot 
z konce minulého desetiletí pod „maastrichtská“ 3 % 
HDP. Zajímavé je, že se se očekává pokles sociálních výdajů, jelikož některé z nich jsou přímo vázány na inflaci 
z předchozího roku (která bude v roce 2015 nejspíše záporná).  

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (červen 2015) 7,7 % 
Produktivita práce k Ø EU (2013) 59,7 % 
Minimální měsíční mzda (1H/2015) 410 € 
Ø měsíční náklady práce v odvětvích Polsko ČR 
Zpracovatelský průmysl (2014) 1 092 € 1 475 € 
Velkoobchod a maloobchod (2014) 975 € 1 434 € 
Doprava a skladování (2014) 1 117 € 1 389 € 
Ubytování, stravování, pohostinství (2014) 766 € 916 € 
Informační a komunikační činnosti (2014) 1 966 € 2 895 € 

Oficiální název Republika Polsko (Rzeczpospolita Polska) 
Počet obyvatel 38 200 037 (2011) 
Rozloha 312 685 km2 
Měna Złoty (PLN) 
Etnické složení Poláci 96,9 %; Slezané 1,1 %, Němci 0,2 % 

 

Základní ukazatele 2013 2014 2015e 2016e 
Růst HDP (%) 1,7 3,4 3,3 3,4 
Míra nezaměstnanosti (%) 10,3 9,0 8,4 7,9 
Inflace (%) 0,8 0,1 -0,4 1,1 
Deficit veřejných rozpočtů (% HDP) -4,0 -3,2 -2,8 -2,6 
Veřejný dluh (% HDP) 55,7 50,1 50,9 50,8 

Zdroj: Evropská komise, e - odhad     
 

Sektory národního hospodářství – Polsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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Trh práce 
Míra nezaměstnanosti, která v Polsku dosahovala i 20% hodnot je již dávno minulostí a nyní se pohybuje pod 9 % 
(v polovině roku dokone na 7% hodnotách). Produktivita práce jen o pár procentních bodů překonává polovinu průměru 
EU a zaujímá 22. příčku v celé EU-28. Minimální mzda je v eurovém vyjádření o 80 eur vyšší než v ČR. Oproti tomu 
měsíční náklady práce jsou zde o 22 % nižší než v tuzemsku.  

Základy pracovního práva 
V Polsku je možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou i neurčitou, na dobu vykonání určité činnosti či na zástup. 
Všem těmto druhům pracovních smluv může předcházet pracovní smlouva na zkušební období, která však může být 
uzavřena pouze jednou a v maximální délce 3 měsíců. Výpovědní lhůta činí od 2 týdnů po 3 měsíce podle délky trvání 
pracovního poměru. Pracovní doba činí standardně 8 hodin denně a průměrně 40 hodin týdně. Práce přesčas nesmí 
přesáhnout 150 hodin v kalendářním roce a týdenní pracovní doba nesmí překročit průměrně 48 hodin týdně. V případě 
méně než 10 opracovaných let přísluší zaměstnanci 20 dnů dovolené, nad 10 let pak má nárok na 26 dní dovolené ročně. 

Základy obchodního práva 
Společnost s ručením omezeným (sp. z o. o.) je pro 
zahraniční investory nejatraktivnější právní formou 
podnikání. Založit ji mohou jeden či více společníků 
a minimální základní kapitál zde na společníka činí 
50 PLN (cca 325 CZK), za celou společnost pak 
stonásobek této částky. U akciové společnosti je 
minimální základní kapitál 100 tisíc PLN (650 tisíc CZK) 
a může ji založit také jedna či více osob. 

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 
Sazba daně z příjmů právnických osob je plošná ve výši 
19 %. Sazba srážkové daně z dividend představuje 
rovněž 19 %. U daně z příjmů jednotlivců zachovává 
Polsko stále progresi: na roční příjmy do 3091 PLN se 
aplikuje 0% sazba, do 85 528 PLN je to 18% sazba 
a nad tuto částku činí 32 %.  

Základní sazba DPH je 23 % a od ledna 2016 bude 
snížena na 22 %. Vedle ní jsou stanoveny ještě dvě 
snížené sazby: 8 % (např. farmaceutika, veřejná doprava, noviny, hotely, restaurace) a 5 % (potraviny).  

Energetika 
Polská orientace na těžbu uhlí se projevuje i ve složení jeho 
energetického mixu – více než 80 % elektrické energie se 
vyrobí z tuhých paliv (v ČR více než polovina), na druhém 
místě jsou s téměř 11 % obnovitelné zdroje. Polsko je ze 70 % 
energeticky soběstačné, zbytek energie dováží ze zahraničí. 

Ceny elektrické energie pro polské velkoodběratele od 
poloviny roku 2012 vytrvale klesají a v polovině roku 2015 
byly na 8,3 eurocentech za kilowatthodinu. Cena plynu je 
o 20 % vyšší než v ČR. 

Investiční pobídky 
Polsko se účastní středoevropských závodů v lákání 
zahraničních investorů. Nabízené investiční pobídky lze 
rozdělit na tři oblasti: podpora v nosných sektorech 
ekonomiky (např. automotive, letectví, biotechnologie, R&D), 
kde nabízí granty na vytvoření pracovních míst a investiční 
granty; speciální ekonomické zóny se speciálními podmínkami pro zde působící investory bez ohledu na sektor 
působnosti (např. daňové úlevy) a místní podpora ze strany obcí. Regionální podpora se pohybuje od 10 % do 50 %. 

Právní forma Minimální kapitál 
Veřejná obchodní společnost (sp.j.) není stanoveno 
Komanditní společnost (sp.k.) není stanoveno 

Společnost s ručením omezeným (sp. z o.o.) 5 000 PLN 
(32 500 CZK) 

Akciová společnost (sp.a.) 100 000 PLN 
(650 000 CZK) 

Evropská společnost (SE) 120 000 EUR 
(780 000 CZK) 

 

Daň/odvod Sazba 

Korporátní daň 19 % 

Daň z dividend nerezidentům 19 % 

Daň z příjmu jednotlivců 18 / 32 % 

DPH (základní / snížená sazba) 23 / 8 / 5 % 

Sociální zabezpečení - zaměstnanec 13,71 % 

Sociální zabezpečení - zaměstnavatel 19,21 – 26,93 % 

 

Vývoj cen energií

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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