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Základní údaje
Španělsko - stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Na základě
Oficiální název
Španělské království
ústavy z roku 1978 je Španělské království parlamentní konstituční
Počet obyvatel
46 445 828 (2016)
monarchií s výraznou mírou decentralizace. Vedle národního
Rozloha
505 370 km2
parlamentu je totiž v zemi dalších 19 autonomních parlamentů
Měna
Euro
s různou mírou pravomocí. Španělský trůn spravuje od roku 2014
Úřední jazyk
Španělština; regionální jazyky
král Filip VI. Španělský po abdikaci Juana Carlose I. Předsedou
španělské vlády a také Lidové strany je Mariano Rajoy.
HDP a příspěvky k jeho růstu

Makroekonomický výhled

4%

Španělské ekonomice se daří růst už od roku 2014, kdy
překonala hospodářský pokles z dob ekonomické krize.
Tradičním motorem růstu zůstává domácí poptávka silně
podporována vytvářením pracovních míst. Příspěvek čistých
exportů k růstu byl v roce 2016 pozitivní, neboť vývoz
zaznamenal značné zisky. I pro rok 2017 se očekává, že
vývoz bude vykazovat dobré výsledky.

3%

Vzhledem k pozitivnímu ekonomickému vývoji a díky přijatým
opatřením k posílení daňových příjmů u daní z příjmů
právnických osob Komise odhaduje postupné snižování
schodků veřejných rozpočtů na 3,2 % HDP v roce 2017 a 2,6
% pro rok 2018. Mírně klesá i veřejný dluh, který v roce 2014
překonal hranici 100 % HDP. Pro rok 2018 se odhaduje jeho
snížení na 98,5 % HDP.
Po několika letech deflace se míra inflace vrací do kladných
čísel, kdy pro rok 2017 odhaduje Evropská komise její výši ve
Španělsku na 2,0 % a pro rok 2018 pokles na 1,4 % z důvodu
oslabení vlivů růstu cen energií.
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Zdroj: Evropská komise

Veřejné finance a ceny
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Trh práce a mzdy
Španělsko patří spolu s Řeckem v Evropské unii ke státům
s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Situace na trhu práce se
však zlepšuje, kdy ještě poměrně nedávno byla míra
nezaměstnanosti nad 20 %, a zaměstnanost postupně roste.
Napomáhalo tomu hned několik faktorů, ať už oživení
ekonomiky nebo snížení sociálních příspěvků.
Měsíční náklady práce jsou ve Španělsku oproti ČR zhruba
dvojnásobné. Španělská minimální mzda byla pro rok
2017 stanovena ve výši 825,65 eur.

Zahraniční obchod
Ze Španělska se nejvíce vyváží dopravní prostředky
(21 %), stroje a zařízení (14 %) a chemické produkty
(12 %). Exporty směřovaly hlavně do států Evropské
unie a to do Francie (14 %), Německa (11 %) a
Portugalska (8,2 %), do ČR míří 0,9 %. Do Španělska
se nejvíce dováží stroje a zařízení, minerální produkty,
a dopravní prostředky. Největšími dovozními partnery
v roce 2015 byly státy Německo (14 %), Francie
(11 %) a Itálie (6,5 %), z ČR se dováží 1,3 %.
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Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (květen 2017)

17,7 %

Produktivita práce k Ø EU (2015)

91,1 %

Minimální měsíční mzda (2017)
Ø měsíční náklady práce v odvětvích
(2016)

825,65 €
Španělsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

3 249 €

1 571 €

Velkoobchod a maloobchod

2 642 €

1 544 €

Doprava a skladování

3 215 €

1 475 €

Ubytování, stravování, pohostinství

2 155 €

1 004 €

Zdroj: Eurostat
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Základy obchodního práva
Nejrozšířenějšími formami obchodních společností ve Španělsku je společnost s ručením omezeným a akciová
společnost. Společnost s ručením omezeným (S.L.) a akciovou společnost (S.A.) může založit jeden či více společníků.
Minimální požadovaný kapitál u s.r.o. (S.L.) činí 3 000 eur.
Pro větší podnikatelské projekty je více využívána akciová společnost (S.A.), jejíž základní kapitál činí minimálně 60 000
eur. Registrace firmy ve Španělsku trvá dle indexu Doing Business průměrně 13 dní a stojí zhruba 1 150 eur.

Daně
Výše základní sazby korporátní daně ve Španělsku
prodělala v posledních letech znatelné změny. Ještě v roce
2006 dosahovala výše 35 % a od té doby klesá. Naposledy
došlo k jejímu snížení v roce 2016 z 28 % na 25 % - tato
sazba platí i pro rok 2017.

Daň/odvod

Sazba

Korporátní daň

25 %

Daň z příjmu jednotlivců

19 % - 45 %

DPH (základní / snížené)

21 % / 10 % / 4 %

Zdroj: VATlive, Deloitte

U osobní důchodové daně uplatňují ve Španělsku klouzavě
progresivní daňové sazby: 19 % pro zdanitelný příjem do
výše 12 450 eur , 24 % od 12 450 do 20 200 eur, 30 % od 20 200 do 35 200 eur, 37 % od 35 200 do 60 000 eur a 45 %
pro zdanitelný příjem nad 60 000 eur.
Pro daň z přidané hodnoty mají ve Španělsku zavedeny 3 sazby. Základní sazba DPH je 21 %, dvě snížené sazby mají
stanoveny ve výši 4 % (uplatňuje se na některé potraviny, farmaceutika, knihy kromě e-knih, noviny a některé služby)
a 10%, která se aplikuje především na restaurace, bary, hromadnou dopravu a další.

Energetika
Cena elektřiny ve Španělsku v posledních letech vykazuje klesající trend a v současné době se pohybuje okolo
10 eurocentů za kilowatthodinu, což je skoro o 30 % více, než v ČR (cca 7 eurocentů za kilowatthodinu). Cena plynu má
rovněž klesající trend a ve druhé polovině roku 2016 činila 7,2 eur za gigajoul, obdobně jako v ČR.
Španělsko je na dovozu energetických komodit závislé ze 73,3 %, přičemž na dovozu ropy je země zcela závislá a na
dovozu zemního plynu z 96,9 %.
Při výrobě elektrické energie se Španělsko spoléhá z 25,9 % na obnovitelné zdroje, z 20,8 % na jadernou energii, ze
17,2 % na zemní plyn, z 16,5 % na uhlí, ze 14,2 % na vodní energii a z 5,1 % na ropu.

Investiční pobídky
Španělsko nabízí zahraničním investorům rozsáhlé investiční pobídky v oblastech jako jsou vzdělávání a zaměstnanost,
výzkum a vývoj, obnovitelné zdroje energie, turismus, průmysl, regionální pobídky, podpora malých a středních podniků
aj. Například v oblasti výzkumu a vývoje je k dispozici řada finančních (nevratné dotace, půjčky či kombinace) a daňových
pobídek.
Pořadí států
Index

Charakteristika

Španělsko

ČR

z počtu

Doing Business

32.

27.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10
subindexů)

Index ekonomické komplexity

31.

9.

141

Úroveň produkčních možností země

Světový index míru

23.

6.

163

Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem
23 indikátorů (např. kriminalita, přístup ke
zbraním, politická nestabilita, sousedské
vztahy apod.)

Index vnímání korupce

41.

47.

176

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

Globální index konkurenceschopnosti

32.

31.

138

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

Energetická závislost (v %)

73,3 %

31,9 %

Ø EU - 54,1 %

Závislost země na dovozu energetických
komodit

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
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