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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Polsko - stát střední Evropy, skládající se z 16 vojvodství. 

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. 

Úřadujícím premiérem je Mateusz Morawiecki. Polským 

prezidentem je od srpna 2015 Andrzej Sebastian Duda. 

V roce 2004 se Polsko stalo členem Evropské unie. 

Zahraniční obchod 

Saldo obchodní bilance v roce 2017 bylo sice mírně kladné, 

ale do dalších let Komise očekává silnější dovoz oproti 

vývozu. Polský export se zaměřuje především na stroje 

a zařízení, dopravní prostředky a kovy. Zboží z Polska putuje 

z 86 % do Evropy, ze 7 % do Asie a z 5 % do Ameriky. 

Nejdůležitější exportní destinací je s 25 % Německo, Británie 

(6,7 %) a Česká republika (6,1 %). Do Polska se dováží 

hlavně stroje a zařízení, auta, chemické produkty. Čtvrtina 

zboží směřujícího do Polska pochází z Německa, 12 % 

z Číny a 5,4 % z Itálie (z Česka 3,8 %). 

Makroekonomický výhled 

Polské hospodářství zažívá velmi zajímavé časy. 

Ekonomika vzrostla v roce 2017 o 4,6 % HDP, tedy zhruba 

o 2 procentní body více, než činil průměr za EU.  

Polsko bylo také jediným členským státem, který si v době 

hospodářské krize udržel (ač mírný) hospodářský růst. 

Podle dat IMF zažilo Polsko naposledy recesi v roce 1991. 

I pro roky 2018 a 2019 se hospodářský růst očekává sice 

mírně klesající, ale stále nad průměrem EU. Vedle vysoké 

domácí spotřeby na tom svůj podíl mají i mírně rostoucí 

investice. Proti hospodářskému růstu budou v roce 2018 

působit záporné čisté exporty, kdy zvýšená poptávka 

způsobuje tlak na dovozy, které převáží polské vývozy.  

Zdá se, že hrozba deflace, jež Polsko postihla v letech 2015 

a 2016, je zažehnána. Na růstu cen se vedle zvyšujících se 

cen energií podílejí i rostoucí mzdy a s tím spojené vyšší 

ceny služeb. Stabilizaci zažívají i veřejné finance – deficit 

se podařilo „zkrotit“ na 1,7 % HDP v roce 2017.  

Vybrané ukazatele trhu práce 

Pozitivní ekonomický vývoj se odráží i na trhu práce, kde se 

vedle tvorby pracovních míst a růstu zaměstnanosti daří 

snižovat i míru nezaměstnanosti, která v roce 2017 dosáhla 

svého historického minima ve výši 4,9 % a do dalších let by 

měla dále mírně klesat. Polská minimální mzda byla v roce 

2018 zvýšena o 100 zlotých na 2 100 zlotých, což odpovídá 

zhruba 480 eur.  

Oficiální název Polská republika 

Počet obyvatel 37 972 964 (2017) 

Rozloha 312 685 km2  

Měna Złoty (PLN) 

Úřední jazyk polština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (červenec 2018) 3,5 % 

Produktivita práce k Ø EU (2017)  41,1 % 

Minimální mzda (2018) 480 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích 
(2017) 

Polsko ČR 

Průmysl (NACE Rev 2. B-E)  1 382 € 1 737 € 

Stavebnictví 1 254 € 1 629 € 

Velkoobchod a maloobchod 1 115 € 1 675 € 

Doprava a skladování 1 206 € 1 593 € 

Zdroj: Eurostat 
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Veřejné finance a inflace

Zdroj: Evropská komise
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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 

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 činí 5 000 PLN, u společníka musí činit minimálně 50 PLN. 

Minimální základní kapitál akciové společnosti je 100 tisíc PLN a může ji založit také jedna či více osob. 

Proces založení průměrně velké společnosti s ručením omezením v Polsku trvá přibližně jeden měsíc, skládá se z 5 

procedur a celkové náklady jsou závislé na výši základního kapitálu. 

Daně 

Základní sazba korporátní daně je v Polsku stanovena 

ve výši 19 %.  Snížená 15% sazba se může 

uplatňovat na malé společnosti (s tržbami 

nepřesahujícími 1,2 mil. eur) a start-upy. 

Sazby osobní důchodové daně v Polsku jsou klouzavě 

progresivní. Do zdanitelného příjmu 85 528 PLN se 

uplatňuje 18% sazba (snížený o nezdanitelnou část), 

nad tento příjem 32% sazba. 

Základní sazba daně z přidané hodnoty činí v Polsku 23 %. Snížená 8% sazba DPH se uplatňuje na některé potraviny, 

farmaceutické výrobky, dětské jednorázové pleny, vnitrostátní osobní dopravu, vstup na sportovní a kulturní akce a další. 

Další snížená 5% sazba je aplikována na některé potraviny, zemědělské dodávky, knihy a periodika. 

Energetika 

Ceny elektřiny pro velkoodběratele v Polsku jsou stabilní a již několik let se pohybují okolo 8 eurocentů za kilowatthodinu 

(v ČR je to 7 eurocentů). Ceny plynu naopak klesají. Ve 2. polovině roku 2017 stál GJ plynu 7,7 eur (v ČR 6,8 eur za GJ).   

Při výrobě elektrické energie se Polsko spoléhá především na uhlí, které zaujímá 81% podíl. Obnovitelné zdroje se na 

výrobě podílejí ze 13 %. Zemní plyn, ropa a vodní droje jsou využívány minimálně (resp. 4 %, 1 % a 1 %).  

Na dovozu energetických komodit je země závislá z 30,3 %. Závislost na dovozu uhlí je záporná (-12 %), Polsko tedy svou 

spotřebu uhlí pokrývá z vlastní produkce a část jí také exportuje. 

Investiční pobídky 

Polsko nabízí investorům pobídky na základě programu, který je platný pro období 2011-2023. Prioritními oblastmi jsou 

dle programu automotive, elektronika, letecká doprava, biotechnologie, zpracování potravin, moderní služby a výzkum a 

vývoj. Podpora může být poskytnuta také podnikům z jiných sektorů, pokud minimální uznatelné náklady projektu činí 750 

mil. PLN a bude z něj vytvořeno 200 nových pracovníc míst (nebo 500 mil. PLN a 500 pracovních míst). Program je 

rozdělen do dvou kategoií: podpora vytvoření nových pracovních míst a podpora nových investic. 

Zdroj: Doing Business Index 2018, Economic Complexity Rankings 2016, Global Peace Index 2018, Corruption Perceptions Index 

2017,  Global Competitiveness Index 2017-2018, Eurostat – Energy Dependence 2016 

Daně Sazba 

Korporátní daň 19 %  

Daň z příjmu jednotlivců 18 % / 32 % 

DPH (základní/snížené)     23 % / 8 % / 5 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Polsko ČR z počtu 

Doing Business 27. 30. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity  21. 10. 126 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru  32. 7. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 36. 42. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 39. 31. 137 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 30,3 32,7 Ø EU 53,6  Závislost země na dovozu energetických komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/neci/
http://visionofhumanity.org/
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd320&plugin=1

