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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Maďarsko je stát ležící ve střední Evropě. Členem Evropské unie 

je od 1. ledna 2004. Maďarsko je parlamentní demokracií. Vláda 

v čele s premiérem žádá o důvěru jednokomorové Národní 

shromáždění. To také jednou za 5 let volí v tajné volbě 

prezidenta. Tím je už ve svém druhém funkčním období János 

Áder. Úřadujícím premiérem je od května 2018 Viktor Orbán. 

Zahraniční obchod 

Maďarsko se zaměřuje hlavně na vývoz strojů a zařízení 

a dopravních prostředků. Největší podíl vývozů směřuje do 

Německa (26 %), Rumunska a Spojených států amerických 

(po 5,2 %); do Česka míří 3,5 %. Maďarsko dováží díly 

a příslušenství k autům, motorová vozidla a stroje 

a zařízení. Zboží do Maďarska je dováženo především 

z Německa (27 %), Rakouska (6,3 %) a Číny (6,1 %); 

z Česka 4,6 %. 

Makroekonomický výhled 

Poměrně silný hospodářský růst z roku 2017 (4,1 % HDP) 

a i ten odhadovaný za rok 2018 ve výši 4,3 % HDP bude 

podle podzimní ekonomické prognózy Komise postupně 

klesat až na 2,6 % HDP v roce 2020. Hlavním důvodem 

poklesu je snižování investic a oslabující domácí poptávka, 

která byla hlavním motorem úspěšných čísel let 2017 a 

2018. Výhledově by měl vývoz převýšit dovoz (i vzhledem 

ke snižující se domácí poptávce, která zvyšovala dovozy) a 

tak by měl čistý export kladně přispívat k růstu v roce 2020. 

Rostoucí ceny pohonných hmot, některých potravin 

a znehodnocování forintu se podepsalo na poměrně 

rychlém (v EU neobvyklém) nárůstu inflace od roku 2015. 

V září 2018 se míra inflace blížila k 4% hranici, za celý rok 

2018 by měla podle odhadu činit 3 % a v roce 2019 ještě 

mírně vzrůst na 3,3 % s následným poklesem zpět na 3 % 

v roce 2020. Schodek veřejných financí by měl po roce 

2018 z 2,4 % klesnout pod 2 % HDP. Výše veřejného 

dluhu má sestupnou tendenci, pro rok 2018 se odhaduje 

72,9 % HDP, respektive 68,6 % HDP v roce 2020. 

Vybrané ukazatele trhu práce 

Stejně jako většina států Evropské unie i v Maďarsku se 

daří snižovat míru nezaměstnanosti. V roce 2018 by její 

výše měla dosáhnout 3,3 %, respektive 3,2 % v roce 

2019. Minimální mzda je v Maďarsku stanovena ve výši 

138 000 forintů, od začátku roku 2019 se plánuje její 

navýšení na 150 000 forintů (zhruba 455 eur), pro 

kvalifikovanou pracovní sílu by to mělo činit 200 000 

forintů. Náklady práce jsou v Maďarsku zhruba o pětinu 

nižší oproti těm českým.  

Oficiální název Maďarsko 

Počet obyvatel  9 797 561 (2017) 

Rozloha 93 028 km2 

Měna Forint (HUF) 

Úřední jazyk Maďarština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (září 2018) 3,7 % 

Produktivita práce k Ø EU (2017) 42,5 % 

Minimální mzda (2018) 418,5 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2017) 

Maďarsko ČR 

Zpracovatelský průmysl  1 430 € 1 708 € 

Stavebnictví 1 209 € 1 629 € 

Velkoobchod a maloobchod  1 284 € 1 675 € 

Doprava a skladování 1 322 € 1 593 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Veřejné finance a inflace

Zdroj: Evropská komise

-1,9%
-1,6%

-2,2%
-2,4%

-1,9%
-1,8%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Veřejný dluh k HDP (pravá osa)

Saldo veřejných rozpočtů k HDP (levá osa)

Inflace (levá osa)

odhad

http://www.csas.cz/eu


PODNIKÁME V MAĎARSKU                                                                                                                                         PROSINEC 2018 

 

  

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

Nejčastější formou vstupu zahraničních osob na maďarský trh jsou společnost s ručením omezeným či akciová 

společnost. Společnost s ručením omezeným (Kft.) může být založena jednou osobou a za závazky ručí společníci do 

výše svého vkladu. Minimální požadovaný kapitál u s.r.o (Kft.) činí 3 mil HUF (cca 239 000 CZK). Akciovou společnost lze 

založit ve dvou formách a sice s veřejnou (Nyrt.) či neveřejnou nabídkou akcií (Zrt.). Minimální kapitál pro založení 

neveřejné podoby činí 5 mil. HUF (cca 399 000 CZK). 

V souhrnném indexu Světové banky Doing Business se Maďarsko umístilo na 53. místě. Registrace firmy v Maďarsku 

trvá průměrně 7 dní a vyjde na 105 – 265 tisíc forintů (cca 8,4 –21 tisíc Kč).  

Daně 

Sazba daně ze zisku korporací činí v Maďarsku 9 % a 

patří k nejnižším mezi členskými státy EU.  

Rovná sazba osobní důchodové daně v Maďarsku je 

nastavena ve výši 15 %.  

Standartní sazba daně z přidané hodnoty je 

v Maďarsku stanovena ve výši 27 %. Snížená 18% 

sazba DPH se uplatňuje na některé základní potraviny, 

hotelové služby, vstupenky na open-air koncerty. Další snížená sazba ve výši 5 % je stanovena pro léčiva, knihy, noviny, 

vytápění a další. Mezinárodní přeprava je od DPH osvobozena.  

Energetika 

Cena elektrické energie v Maďarsku pro velkoodběratele v posledních letech mírně klesala, nicméně v prvním pololetí 

2018 měla rostoucí trend a činila 8,4 eur/kWh (ČR ve stejném období 7,3 eur) oproti 7,8 eur/kWh v předchozím pololetí. 

Cena plynu má klesající charakter. Zatímco v roce 2013 se pohybovala okolo 13 eur/GJ v prvním pololetí roku 2018 činila 

6,7 eur/GJ (v ČR to bylo 7,1 eur/GJ). 

Při výrobě elektrické energie se Maďarsko spoléhá především na jadernou energii (52 %). Dalšími zdroji jsou pevná 

paliva (20 %), zemní plyn (17 %) či obnovitelné zdroje (10 %). Vodní zdroje a ropu Maďarsko prakticky nevyužívá 

(celkem 1 %). Na dovozu energetických komodit je země závislá z 56 %, což je mírně nad průměrem EU, který činí 54 % 

(ČR 33 %). Na dovozu pevných paliv je Maďarsko závislé z 35 %. 

Investiční pobídky 

Maďarsko nabízí zahraničním investorům rozsáhlé investiční pobídky, které zahrnují zejména peněžní pobídky (jak ze 

strany vlády, tak z fondů EU), daňové pobídky, nízko úročené půjčky a sníženou cenu pozemků (případně zcela 

bezplatně). Pobídky závisí na lokalitě a v nejméně rozvinutých oblastech mohou dosahovat 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 9 %  

Daň z příjmu jednotlivců 15 %  

DPH (základní/snížená) 27 % / 18 % / 5 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Maďarsko ČR z počtu 

Doing Business 53. 35. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 15. 10. 126 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 17. 7. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 66. 42. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 48. 29. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 55,6 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

