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Základní údaje 

Itálie - stát ležící v jižní části Evropy na Apeninském poloostrově 

a na ostrovech přilehlých moří. Sousedními státy jsou Francie, 

Švýcarsko, Rakousko a Slovinsko.  Dále se zde nachází městský 

stát Vatikán a republika San Marino. 

Nejvyšší moc má dvoukomorový parlament volený na pět let, 

který volí prezidenta. Tím současným je Sergio Mattarella, který 

je v úřadu od 3. února 2015. Italským premiérem je Paolo 

Gentiloni, který nahradil 12. prosince 2016 Mattea Renziho, 

který po prohraném referendu o ústavních změnách 

rezignoval.  

Makroekonomický výhled 
Italská ekonomika je sice na růstové trajektorii, a od nejvyššího 

poklesu HDP z hospodářské krize v roce 2012 už několik let 

roste, ale toto oživení je jen mírné. V roce 2016 dosáhl 

hospodářský růst 0,9 % HDP a se stejným se počítá i pro rok 

2017. Hlavním hnacím motorem byla zvyšující se domácí 

poptávka, především díky tvorbě pracovních míst a zlepšující 

se situaci na trhu práce, a oživení investiční aktivity. Negativně 

na hospodářský růst bude působit čistý vývoz a to i v roce 

2018, kdy by měla ekonomika dosáhnout růstu ve výši 1,1 % 

HDP (EU 1,9 % HDP, ČR 2,7 % HDP). 

Po třech letech takřka nulové inflace se zvýšení cen (hlavně 

u energie a potravin) projevilo i v jejím růstu. Pro rok 2017 je 

inflace v Itálii odhadována ve výši 1,5 % a 1,3 % v roce 2018. 

Výše veřejného dluhu je stále nad 130 % HDP a patří 

k nejvyšším v EU. Pro rok 2017 je odhadován mírný růst na 

133,1 % HDP způsobený plánovanou podporou bankovního 

sektoru a drobných investorů.  

Trh práce a mzdy 

Situace na trhu práce se zlepšuje a zaměstnanost postupně 

roste. Napomáhalo tomu hned několik faktorů, ať už oživení 

ekonomiky nebo snížení sociálních příspěvků. Pozitivní vývoj 

se očekává i pro roky 2017 a 2018, míra nezaměstnanosti 

však neklesne pod 11 % - zůstane tedy stále několik 

procentních bodů nad unijním průměrem (2017: EU 

8,0 %, ČR 3,5 %). Díky zlepšení situace na trhu práce 

se očekává také tlak na růst mezd.  

Zahraniční obchod 

Z Itálie se nejvíce vyváží stroje a zařízení, chemické 

produkty a dopravní prostředky. Italské exporty v roce 

2015 směřovaly hlavně do Německa (12 %), Francie 

(9,6 %) a Spojeného království (5,5 %), do ČR míří 

1,3 %. Do Itálie se nejvíce dováží stroje a zařízení, 

minerální produkty, chemikálie a ropa. Největšími 

dovozními partnery v roce 2015 byly státy Německo 

(15 %), Francie (8,8 %) a Nizozemsko (5,5 %).  

ITÁLIE 

Oficiální název Italská republika 

Počet obyvatel 60 665 551 (2016) 

Rozloha 301 340 km2 

Měna Euro (od 1. 1. 2002) 

Úřední jazyk italština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (duben 2017) 11,1 % 

Produktivita práce k Ø EU (2015) 107,7 % 

Minimální měsíční mzda  Není stanovena 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Itálie ČR 

Zpracovatelský průmysl (2016) 3 656 € 1 571 € 

Velkoobchod a maloobchod (2016) 3 452 € 1 544 € 

Doprava a skladování (2016) 3 318 € 1 475 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2016) 2 746 € 1 004 € 

Zdroj: Eurostat   
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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PODNIKÁME V ITÁLII ČERVEN 2017 

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje 

nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité informační zdroje jsou všeobecně 

považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při 

použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Itálie nabízí širokou škálu právních forem pro založení společnosti. Hlavními formami jsou však následující čtyři: společnost 

s ručením omezeným (Società a responsabilità limitata, S.r.l.), zjednodušená společnost s ručením omezeným (Società 

a responsabilità limitata semplificata, S.r.l.s.), akciová společnost (Società per Azioni, S.p.A.) a partnerství (Società in 

accomandita per Azioni, S.a.p.A.). 

Minimální kapitál požadovaný pro založení společnosti s ručením omezeným může činit pouze 1 euro. U zjednodušené 

společnosti s ručením omezeným může kapitál dosahovat rozmezí 1 euro až 9 999 999 eur. Minimální kapitál požadovaný 

pro založení akciové společnosti činí 50 000 eur (minimálně 25 % musí být v době založení splaceno). 

Daně 

Základní sazba korporátní daně v Itálii je 24 % (k 1. lednu 

2017 snížena z 27,5 %) plus regionální přirážky (okolo 

4 %). Pro banky a další finanční instituce je však stále ve 

výši 27,5 %. Daň z příjmu jednotlivců je v Itálii progresivní. 

Minimální sazba je 23 % na příjmy do 15 000 eur, 

následuje 27% dazba od 15 do 28 tisíc eur, 38% od 28 do 

55 tisíc eur, 41% sazba od 55 do 75 tisíc eur a 43 % nad 

tuto částku. Dále se používá regionální daň, která se pohybuje od 0,7 % do 3,33 % + zdanění místní samosprávy (mezi 

0 % - 0,9 %). 

 V Itálii mají zavedeny 4 sazby DPH. Základní sazba DPH činí 22 %, snížená 10% sazba se aplikuje především na 

farmaceutika, veřejnou dopravu, kulturu, ubytování a stravování, 5% sazba na poskytované sociální a zdravotní služby 

4% sazba se uplatňuje na potraviny, zdravotnictví a knihy.  

Energetika 

Cena elektřiny v Itálii od roku 2015 mírně klesá a  ve druhé polovině roku 2016 činila necelých 16 eurocentů (cena elektřiny 

v ČR byla v témže období zhruba poloviční – okolo 7 eurocentů za kilowatt. Cena plynu v Itálii má rovněž klesající trend 

a ve druhé polovině roku 2016 činila 7,6 eur za gigajoul (v ČR ve stejném období 7,2 eur za gigajoul). 

Zdrojem při výrobě elektrické energie v Itálii je z třetiny zemní plyn, následují obnovitelné zdroje (22,3 %), vodní energie 

(21,1 %) a pevná paliva (16,7 %). Nejmenší podíl při výrobě elektřiny má ropa (5,1 %). Na dovozu energie je Itálie závislá 

ze 77,1 % - je tedy 8. nejvíce na dovozu energie závislou zemí v EU (průměr EU činí 54 %). 

Investiční pobídky 

Itálie nabízí zahraničním investorům široké spektrum investičních pobídek, především prostřednictvím daňových úlev, 

nenávratných příspěvků, zvýhodněných půjček a pobídky pro start-upy.  

Daňové pobídky směřují do oblasti zaměstnanosti (např. bonus pro zaměstnavatele, kteří dají práci mladým lidem),  

energetické účinnosti (úlevy na dani pro plátce, kteří zlepší energetickou účinnost budovy), patentování, rekapitalizace 

společnosti a výzkumu a vývoje (úlevy na dani – např. 25 % laboratorní vybavení). Dalšími pobídkami jsou fond na 

podporu programů výzkumu a vývoje, vládní dotace pro MSP, které chtějí nakoupit nové vybavení či podpora start-upů. 

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2015, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index 

2016,  Global Competitiveness Index 2016-2017, Eurostat – Energy Dependence 2015 

Daň/odvod Sazba 

Korporátní daň 24 % 

Daň z příjmu jednotlivců 23 % - 43 % 

DPH (základní / snížené) 22 % / 10 % / 5 / 4 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Itálie ČR z počtu 

Doing Business 50. 27. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10 
subindexů) 

Index ekonomické komplexity 24. 9. 141 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 38. 6. 163 
Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 60. 47. 176 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 44. 31. 138 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %)  77,1 % 31,9 % Ø EU - 54,1 % 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/
http://visionofhumanity.org/
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1

