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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Rumunsko je stát ležící v jihovýchodní části Evropy, od roku 2007 

členský stát Evropské unie. Zatím poslední parlamentní volby se 

konaly v prosinci 2016. Dvoukomorový parlament se skládá ze 

Senátu (137 členů volených na 4 roky) a Sněmovny (334 členů 

volených na 4 roky). Předsedkyní vlády je od ledna 2018 Viorica 

Dancila. Prezidentem Rumunska je od prosince roku 2014 Klaus 

Iohannis. 

Zahraniční obchod 

Rumunský export se zaměřuje především na stroje 

a zařízení, dopravní prostředky a textil. Nejdůležitější 

obchodní partner je EU. Nejvíce zboží se vyváží do 

Německa (20 %), Itálie (11 %) a Francie (6,7 %). Stejně jako 

u exportu i v dovozu dominuje Německo (20 %), Itálie (10 %) 

a dalším státem je Maďarsko (7,3 %). Do Rumunska se 

dováží hlavně stroje a zařízení, dopravní prostředky, kovy 

a chemické produkty.  

Makroekonomický výhled 

Velmi dobrý výsledek ekonomického růstu ve výši 6,9 % 

HDP z roku 2017 (což Rumunsko mimochodem řadilo hned 

za Irsko - nejrychleji rostoucí ekonomiku v EU) v blízké 

době Rumunsko asi nezopakuje. Motorem růstu byla 

vysoká domácí spotřeba, které pomohla expanzivní fiskální 

politika, jež zvyšovala mzdy ve veřejném sektoru.  Pro 

další roky se růst odhaduje ve výši kolem 4 % HDP. 

Zpomalení způsobila snížená domácí spotřeba a stále 

negativní příspěvek čistého exportu. Růst nominálních 

mezd by měl sice pokračovat, ale už ne v takovém tempu. 

Navíc růst reálných mezd bude nižší v důsledku vyšší 

inflace, která je pro rok 2018 predikována ve výši 4,2 % 

(rok 2019 odhad 3,4 %). Na růstu inflace se podepsala 

rostoucí cena potravin a energií. Expanzivní fiskální politika 

se projevila i ve zvyšujících se schodcích veřejných financí. 

V roce 2018 by se měl schodek zvýšit na 3,4 % HDP oproti 

2,9 % HDP z roku 2017. Veřejný dluh Rumunska zůstává 

na evropské poměry poměrně nízký - pohybující se 

kolem 35 % HDP. 

Vybrané ukazatele trhu práce 

Míru nezaměstnanosti se daří postupně snižovat (mezi 

roky 2013 a 2017 o více jak 2 p. b. na 4,9 %). 

V Rumunsku zvyšovaly vedle mezd ve veřejném sektoru 

i minimální mzdu. Ještě v roce 2014 její výše činila 900 

leu, tedy o 1 000 oproti aktuální výši. Poslední navýšení 

mezi roky 2017 a 2018 činilo více jak 30 %. Minimální 

mzda je pro rok 2018 stanovena ve výši 1 900 leu, což 

odpovídá zhruba 408 eur (ČR zhruba 470 eur). 

Oficiální název Rumunsko 

Počet obyvatel  19 644 350 (2017) 

Rozloha 238 391 km2  

Měna Rumunské leu (RON) 

Úřední jazyk Rumunština (regionálně i další) 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (srpen 2018) 4,3 % 

Produktivita práce k Ø EU (2017)  32 % 

Minimální mzda (2018) 408 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích 
(2017) 

Rumunsko ČR 

Zpracovatelský průmysl  857 € 1 708 € 

Stavebnictví 689 € 1 629 € 

Velkoobchod a maloobchod 867 € 1 675 € 

Doprava a skladování 949 € 1 593 € 

Zdroj: Eurostat 
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Veřejné finance a inflace

Zdroj: Evropská komise
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Základy obchodního práva 

Společnost s ručením omezeným (SRL) je nejčastější formou vstupu zahraničních osob na rumunský trh. Může ji založit 1 

až 50 osob a minimální požadovaný kapitál činí 45 eur (cca 1 200 Kč). Pro větší podnikatelské projekty je více využívána 

akciová společnost (SA), jejíž základní kapitál činí minimálně 20 000 eur (cca 520 tisíc Kč).  

Náklady na založení průměrné s. r. o. jsou nízké. Dle Světové banky zabere založení zhruba 12 dní a vyjde na 153 leu 

(zhruba 1 700 Kč). 

Daně 

Sazba daně ze zisku korporací je v Rumunsku 

stanovena ve výši 16 %.  Mikropodniky jsou do určité 

výše obratu zdaněny 1 až 3 % z obratu. 

Sazba osobní důchodové daně v Polsku činí 10 %, 

ještě v roce 2017 byla stanovena ve výši 16 %. 

V Rumunsku mají od 1. ledna 2017 stanovenou 

základní sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 19 % 

(z předchozích 20 %). Snížená 9% sazba DPH se uplatňuje na některé potraviny, farmaceutické výrobky, hotelové služby, 

nealkoholické nápoje a další. 5% sazba je aplikována na knihy a periodika, vstup na kulturní a sportovní akce. 

Energetika 

Cena elektrické energie v Rumunsku se pohybuje okolo úrovně 8 eurocentů za kilowatthodinu, což je úroveň srovnatelná 

s ČR. V prvním pololetí roku 2018 byla cena ve výši 8,3 eurocentů (v ČR ve stejném období 7,3 eurocentů). 

Cena plynu v posledních letech mírně poklesla a v prvním pololetí roku 2018 dosahovala 7,2 eur za GJ zemního plynu 

(v ČR ve stejném období 7,1 eur). 

Při výrobě elektrické energie se Rumunsko spoléhá především na pevná paliva (28 %) a vodní zdroje (25 %). Následuje 

jaderná energie (18 %), obnovitelné zdroje (14 %) a zemní plyn (14 %). Zbylé 1 % přísluší ropě. 

Závislost země na dovozu energetických komodit se mezi státy EU řadí k těm nejnižším. Pouhých 22,3 % (ČR 32,7 % 

a EU 53,6 %). 

Investiční pobídky 

Rumunské investiční pobídky se týkají oblastí jako IT (osvobození od daně z příjmu při náboru softwarových vývojářů), 

výzkum a vývoj (např. osvobození od daně z příjmů při náboru zaměstnanců) či průmyslové parky (např. daňové úlevy 

týkající se pozemků či budov). Výše investiční pobídky je závislá na regionálním umístění investice, výše investice 

a počtu vytvářených pracovních míst. V zásadě jsou ale možné investiční pobídky již u investice ve výši 5 milionů eur. 

Celková veřejná podpora může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů. 

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

2017, The Global Competitiveness Report 2018, Eurostat – Energy Dependence 2016 

Daně Sazba 

Korporátní daň 16 %  

Daň z příjmu jednotlivců 10 %  

DPH (základní/snížené) 19 % / 9 % / 5 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Rumunsko ČR z počtu 

Doing Business 45. 30. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 27. 10. 126 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 24. 7. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 59. 42. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 52. 29. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 22,3 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-report-2018/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd320&plugin=1

