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Základní údaje
Oficiální název Kyperská republika
Kyperská republika je ostrov jižně od Turecka a západně od
Sýrie. Kypr je de iure unitární stát s jednou vládou. De facto je od
Počet obyvatel 854 802 (2017)
roku 1974 rozdělen a od roku 1983 zde existují dva státy.
9 251 km2 (3 355 km2 pod kontrolou
Rozloha
Severokyperské turecké republiky)
Severokyperskou tureckou republiku však mezinárodně uznává
Měna
euro (od roku 2008)
pouze Turecko, není součástí EU a zabírá 36 % území. Další 3 %
území jsou pod kontrolou OSN a 3 % ostrova tvoří autonomní
Úřední jazyk
řečtina a turečtina
britské základny. Prezidentem republiky a zároveň předsedou
vlády je Nicos Anastasiades.
HDP a příspěvky k jeho růstu

Zahraniční obchod
Hlavními exportními partnery Kyperské republiky jsou Řecko
(15 %), Spojené království (8,9 %), Libye (8,8 %) a Izrael
(7 %). Velkou část vývozu z Kypru tvoří chemické produkty
(převážně farmaceutika), stroje a zařízení a minerální
produkty. Dováží se především dopravní prostředky, ropné
produkty, stroje a zařízení. Zboží se na Kypr dováží ze
Spojeného království (24 %), ze Spojených států amerických
(17 %), Francie (13 %) a Německa (9,8 %).
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Makroekonomický výhled
Zdá se, že hluboká krize, která Kypr v minulých letech
postihla jak po stránce hospodářské či finanční, je
zažehnána a hospodářský růst se vrátil do kladných čísel
(dokonce nad průměr celé EU). Velký podíl na tom má
rostoucí domácí spotřeba a oživený turistický ruch. Odhad
ekonomického růstu za rok 2017 podle Komise dokonce
atakoval hranici 4 % HDP a i do dalších let by si měla
kyperská ekonomika držet solidní růst (nad 3 % HDP)
podporovaná zahraničními investicemi a soukromou
spotřebou. Negativní dopad na růst bude mít čistý vývoz.
Saldo veřejných rozpočtů dosáhlo v roce 2017 přebytku ve
výši 1,8 % HDP. Dařilo se v oblasti výběru daní a příspěvku
na sociální zabezpečení. Veřejný dluh by měl postupně
klesat a to především díky ekonomickému růstu
a předpokládanému přebytku veřejných financí. Výše dluhu
se však stále pohybuje u hranice 100 % HDP.

Vybrané ukazatele trhu práce
Kyperské republice se velmi daří zlepšovat situaci na trhu
práce. Od roku 2014 začala růst zaměstnanost zhruba
o 3 % ročně a míra nezaměstnanosti klesá také velmi
solidně, vždyť ještě v roce 2014 byla její výše 16,1 %, tedy
o 6 procentních bodů výše než byl průměr EU. V roce 2019
by však míra kyperské nezaměstnanosti měla klesnout
k 7 % na úroveň průměru EU. Kyperské náklady práce jsou
o zhruba pětinu vyšší než v České republice. Podle údajů
kyperského statistického úřadu byla průměrná mzda za rok
2017 ve výši 1 885 eur.
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Veřejné finance a inflace
Veřejný dluh k HDP (pravá osa)
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Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (březen 2018)

9,1 %

Produktivita práce k Ø EU (2017)

74,4 %

Průměrná mzda (2017)

1 885 €

Ø m ěsíční náklady práce
v odvětvích (2017)

Kypr

ČR

Zpracovatelský průmysl

1 982 €

1 708 €

Stavebnictví

2 091 €

1 629 €

Velkoobchod a maloobchod

2 088 €

1 675 €

Doprava a skladování

2 837 €

1 593 €

Zdroj: Eurostat; Statistical Service Republic of Cyprus

Vypracoval EU Office / Knowledge Centre České spořitelny: www.csas.cz/eu

PODNIKÁME NA KYPRU

KVĚTEN 2018

Základy obchodního práva
Dle žebříčku Doing Business Světové banky trvá založení společnosti na Kypru 6 dní a zahrnuje 5 kroků. Celkově se země
v kategorii „založení společnosti“ řadí na 50. pozici a to zejména kvůli vysokým nákladům (zhruba 1 300 eur).
Na Kypru je možné založit jak společnost s ručením omezeným, tak akciovou společnost, u které je zapotřebí minimální
kapitál ve výši 25 629 eur. Více zde.

Daně
V Kyperské republice činí základní sazba korporátní
daně 12,5 %.

Daně

Sazba

Korporátní daň

Sazby daně z příjmu fyzických osob jsou na Kypru
klouzavě progresivní. Na zdanitelný příjem do 19 500
eur se uplatňuje 0% sazba, 20 % od 19 501 do 28 000
eur, 25 % (28 001 – 36 300 eur), 30 % (36 301 –
60 000 eur) a pro příjem přesahující 60 000 eur platí
35% sazba daně z příjmu fyzických osob.

12,5 %

Daň z příjm u jednotlivců

0% / 20 % / 25 % / 30 % / 35 %

DPH (základní/snížené)

19 % / 9 % / 5 %

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG

Na Kypru mají pro daň z přidané hodnoty stanoveny 3
sazby: 19%, 9% a 5%. Základní sazba DPH činí 19 %. Snížená 9% sazba se aplikuje na hotely a restaurace a další
snížená 5% sazba se uplatňuje na potraviny, knihy, farmaceutické výrobky, noviny, vstup na sportovní akce, hromadnou
dopravu a další.

Energetika
Cena elektřiny na Kypru má v posledních letech volatilní charakter, přičemž ve 2. polovině roku 2017 stál 1 kilowatt
elektrické energie téměř 14 eurocentů (v ČR ve stejném období 7 eurocentů). Při výrobě elektrické energie se země
spoléhá z téměř 93 % na ropu, ze 7 % pak na obnovitelné zdroje.
Celková energetická závislost Kyperské republiky dosahuje 96,2 %, což řadí Kypr na druhé místo hned za Maltu (Česká
republika naproti tomu jen z 32,8 % a průměr za Evropskou unii v energetické závislosti činí necelých 53,6 %). Na dovozu
ropy je země zcela závislá.

Investiční pobídky
V Kyperské republice je nabízena široká škála programů, skrze které lze získat prostředky. Mezi příjemce patří jak
zaměstnanci, zaměstnavatelé, neziskové organizace, MSP, místní úřady, výzkumná centra, vzdělávací instituce, startupy apod. Podporovány jsou oblasti jako zaměstnanost, konkurenceschopnost, energetika a životní prostředí, vzdělávání,
kultura, výzkum či rozvoj venkova. Další pobídky v Kyperské republice jsou nabízeny také v rámci průmyslových a
volných zón.
Pořadí států
Index

Charakteristika

Kypr

ČR

z počtu

53.

30.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání
(celkem 10 subindexů)

-

9.

124

Úroveň produkčních možností země

Světový index míru

64.

6.

163

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

Index vnímání korupce

47.

47.

176

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

Globální index konkurenceschopnosti

64.

31.

137

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

Energetická závislost (v %)

96,2

32,8

Ø EU 53,6

Doing Business
Index ekonomické komplexity

Závislost země na dovozu energetických komodit

Zdroj: Doing Business Index 2018, Economic Complexity Rankings 2016, Global Peace Index 2017, Corruption Perceptions Index
2016, Global Competitiveness Index 2017-2018, Eurostat – Energy Dependence 2016
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