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Základní údaje 

Estonsko je parlamentní republikou se systémem více stran. Prezident je 

volen na 5 let nepřímou volbou v parlamentu a má především 

symbolickou funkci. Má možnost jednoho znovuzvolení (po několika 

neúspěšných volebních kolech byla nakonec zvolena Kersti Kaljulaid 

jako nestraník). Parlament je jednokomorový – „Riigikogu“ a skládá se ze 

101 křesel. Poslanci jsou voleni na 4 roky, poslední volby proběhly v roce 

2015 a od 23. listopadu 2016 po vyslovení nedůvěry  premiérovi 

parlamentem je předsedou vlády Jüri Ratas.  

Struktura zahraničního obchodu 

Dominantním sektorem v Estonsku jsou služby dosahující 

téměř 70 % HDP. Průmysl vytváří v Estonsku o zhruba 

10 p. b. HDP méně než v České republice. 

Do Estonska se nejvíce dováží stroje a elektrická zařízení 

(28 %), minerální paliva (11 %), potraviny (10 %) a vozidla 

(9 %). Největšími dovozními partnery jsou Finsko (14,5 %), 

Německo (11 %) a Litva (9 %). Estonsko vyváží především 

stroje a elektrická zařízení (34 %), potraviny a nápoje (9 %), 

minerální paliva (9 %) a dřevo (10 %). Exporty většinou 

směřují do Švédska (18,8 %), Finska (16 %) a Lotyšska 

(10,4 %). 

Makroekonomický výhled 

Ekonomický růst by měl v roce 2016 mírně zpomalit na 

1,1 % HDP, v následujících letech se ale očekává návrat 

na růstovou trajektorii a měli bychom být svědky 

dynamiky překračující 2 % HDP. Tato predikce je 

podpořena oslabujícími externími šoky a pomalu se 

lepšícím objemem investic.  

Výdaje na „Work Ability Reform“ (následující kapitola) 

zhorší saldo veřejných rozpočtů v následujících. Veřejný 

dluh by však měl zůstat pod hranicí 10 % HDP.  

Trh práce 

I přes mírný hospodářský růst míra nezaměstnanosti od 

roku 2015 stoupá a podle prognózy Evropské komise 

v roce 2018 přesáhne 8 %. Největší změnou na trhu 

práce je reforma trhu práce „Work Ability Reform“, která 

plánuje zapojit do pracovního procesu okolo 100 000 

nepracujících lidí pobírající různé dávky. 

Minimální mzda byla naposledy navýšena na začátku 

roku 2016 na 430 eur, což je o 64 eur více, než její 

český eurový ekvivalent. Průměrné měsíční náklady 

práce v podnikatelské sféře jsou v Estonsku zhruba na 

stejné výši jako v České republice. Dražší pracovní síla 

je v Pobaltí např. v odvětví Doprava a skladování 

(o 17 %), levnější je naopak Výroba a rozvod elektřiny (o 15 %). Náklady práce vedle hrubých mezd zahrnují vedlejší 

náklady práce typu sociálního a zdravotního pojištění apod. 

ESTONSKO 

Oficiální název Estonská republika  

Počet obyvatel 1 313 271 (2015) 

Rozloha 45 227 km
2 

 

Měna Euro (EUR) 

Úřední jazyk  estonština 

Základní makro ukazatele 2014 2015 2016
e
 2017

e
 2018

e
 

Růst HDP (%) 2,8 1,4 1,1 2,3 2,6 

Míra nezaměstnanosti (%) 7,4 6,2 6,5 7,4 8,3 

Inflace (%) 0,5 0,1 0,8 2,6 2,7 

Běžný účet PB (% HDP) 1,0 2,1 1,8 1,6 1,5 

Schodek VF (% HDP) 0,7 0,1 0,5 -0,4 -0,2 

Veřejný dluh (% HDP) 10,7 10,1 9,4 9,5 9,4 

Zdroj: Eurostat; 
e 

odhad 

Základní ukazatele  

Míra nezaměstnanosti (srpen 2016) 7,6 % 

Produktivita práce k Ø EU (2015) 61,3 % 

Minimální měsíční mzda (2016) 430 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Estonsko ČR 

Zpracovatelský průmysl (2015) 1 489 € 1 528 € 

Velkoobchod a maloobchod (2015) 1 403 € 1 500 € 

Doprava a skladování (2015) 1 695 € 1 444 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2015) 986 € 955 € 

Informační a komunikační činnosti (2015) 2 096 € 2 839 € 

Zdroj: Eurostat 

Sektory národního hospodářství 

Zdroj: Eurostat, data za rok 2015
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Základy pracovního práva 

Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou či neurčitou a musí mít písemnou formu. Zkušební lhůta může být až 

4 měsíce. Standardní pracovní doba v Estonsku je při plném úvazku 8 hodin denně, resp. 40 hodin za 7 dní, délka jedné 

pracovní směny by neměla přesáhnout 12 hodin. V případě práce v nočních hodinách (22-6h) by měl zaměstnanec 

obdržet 1,25násobnou mzdu, práce o státních svátcích by měla být odměněna 2násobkem mzdy, alternativně se může 

zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvit na kompenzaci práce v noci či o svátcích pracovním volnem.  

Roční dovolená je zpravidla 28 dní, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou na delší dovolené, 

případně pokud zákon nestanoví jinak – např. ze zákona je zaručeno 35 dní dovolené mladistvým a až 56 dní některým 

akademickým a vědeckým profesím. 

Základy obchodního práva 

V Estonsku je možno založit několik právních forem 

podnikatelských subjektů (obchodních společností). Z nich 

je u zahraničních investorů nejrozšířenější společnost 

s ručením omezeným (Osaühing – OÜ), u které je 

požadován základní kapitál minimálně ve výši 2 500 eur. 

Řízení a zastupování OÜ přísluší představenstvu 

složenému z jednoho či více fyzických osob. Založení OÜ v Estonsku zabere zhruba 7 pracovních dní a náklady na tento 

proces se pohybují v rozmezí 140-190 eur. Pro kapitálově silnější subjekty se hodí forma akciové společnosti (Aktsiaselts 

- AS), kde musí být základní kapitál alespoň 25 000 eur. Povinnými orgány AS je představenstvo a dozorčí rada, AS musí 

jmenovat auditora. Akcie AS musí být registrované a zapsané do centrálního registru cenných papírů.   

Hlavní daně a vedlejší náklady práce 

Estonský daňový systém je na evropské poměry revoluční. 

Korporátní dani nepodléhají zadržené či reinvestované 

zisky. Zisk se zdaňuje pouze v situaci, kdy je vyplácen – 

například ve formě dividend, funkčních požitků, darů, 

výdajů na reprezentaci, apod. Daň činí 20 % z hrubé částky 

distribuovaného zisku.  

Zaměstnavatel odvádí příspěvky na sociální zabezpečení 

ve výši 33,8 % z hrubé mzdy. Na tuto sazbu neexistuje 

horní hranice. Zaměstnanec platí pouze 1,6 % (pouze pojištění v nezaměstnanosti). DPH má vedle 20% základní sazby 

i dvě snížené ve výši 9 % a 0 %.  

Energetika 

V Estonsku měli oproti ČR dlouhodobě zřetelně levnější 

elektřinu, ale po nárůstu téměř na 0,1 EUR/kWh se rozdíl 

smazal. Od konce roku 2013 je cena v Estonsku dražší 

a pohybuje se okolo 0,09 EUR/kWh.  

U cen plynu si estonské firmy oproti českým významně připlácí 

(v průměru za sledované období o 15 %). Výjimkou bylo druhé 

pololetí roku 2015, kdy cena spadla o 25 %.  

Při výrobě elektrické energie se Estonsko spoléhá z 83 % na 

uhlí, z 11 % na obnovitelné zdroje a 5 % na zemní plyn. 

Investiční pobídky  

Propracovaný systém investičních pobídek v Estonsku 

nenajdete. Lákadlem pro investory jsou vedle nulových daní 

na reinvestovaný zisk již čtyři svobodné obchodní zóny.  

Zboží dovozené do zón pro pozdější re-export není 

předmětem DPH, spotřebních daní ani dovozních cel.  Vedle toho mohou začínající podnikatelé získat dotace ve formě 

tzv. „start-up grantu“ (80 % nákladů projektu a max. 5 tisíc eur), resp. „rozvojového grantu“ (50 % nákladů projektu a max. 

32 tisíc eur). 

Právní forma Min. kapitál 

veřejná obchodní společnost (TÜ) není požadován 

komanditní společnost (UÜ) není požadován 

společnost s ručením omezeným (OÜ) 2 500 EUR 

akciová společnost (AS) 25 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 

korporátní daň 20 %* 

daň z příjmu jednotlivců 20 % 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 1,6 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 33,8 % 

DPH (základní / snížené sazby) 20 % / 9 % / 0 % 

Poznámka:* z hrubé hodnoty zisku 

Vývoj cen energií

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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