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Základní údaje
Slovenská republika vznikla po rozpadu Československa v roce
1993. Členem Evropské unie jsou Slováci od roku 2004, do
eurozóny vstoupili o pět let později. Hlavou státu je prezident
volený přímo lidem na 5 let s maximálně jedním znovuzvolením od roku 2014 je jím Andrej Kiska. Prezident jmenuje vládu, která
podléhá vyslovení důvěry parlamentu. Premiérem Slovenska je
od března 2018 Peter Pellegrini.

Oficiální název

Slovenská republika

Počet obyvatel

5 435 343 (2017)

Rozloha

49 035 km2

Měna

Euro (EUR)

Úřední jazyk

Slovenština

HDP a příspěvky k jeho růstu

Zahraniční obchod
Ve vývozu se Slovensko zaměřuje hlavně na stroje
a zařízení a dopravní prostředky (automobily tvoří pětinu
všech vývozů). Export směřuje stejně jako v případě Česka
hlavně do států EU – ze kterých převažuje vývoz do
Německa (21 %), Česka (10 %) a Francie (6,4 %). Zboží na
Slovensko je dováženo z Německa (18 %), z Česka (15 %)
a Číny (5,8 %). Více jak třetinu z dovozů tvoří stroje a
zařízení, dále pak dopravní prostředky a kovy.

Makroekonomický výhled
Na (evropské poměry) vysokém hospodářském růstu
v roce 2018 (ve výši 4,0 %) se podepsala velkou měrou
zlepšující se domácí poptávka, která by do dalších let
měla být podpořena růstem reálných mezd. V roce 2019
i 2020 se k pozitivnímu vlivu spotřeby přidá i čistý export
díky zvyšujícím se vývozům. Pro rok 2019 je ekonomický
růst na Slovensku odhadován na 4,1 % HDP, který by měl
v následujícím roce klesnout na 3,5 % HDP.
Na míru inflace odhadovanou kolem 2,5 % má vliv
zvyšující se cena práce, rostoucí ceny potravin a vyšší
ceny ropy. Schodek veřejných financí klesl v roce 2017 na
0,8 % HDP a tento schodek by se měl podle odhadu
Evropské komise snižovat i v následujícím období.
Pozitivní ekonomický růst a zlepšující se veřejné výdaje
se projevují v poklesu veřejného dluhu, který by měl
v roce 2020 klesnout pod 45 % HDP.
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Veřejné finance a inflace
Veřejný dluh k HDP (pravá osa)
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Vybrané ukazatele trhu práce

Zdroj: Evropská komise

Růst zaměstnanosti z posledních let je postupně tlumen
nedostatkem pracovní síly. Díky zlepšující se situaci na
trhu práce a snižující se míře nezaměstnanosti roste
i příjem domácností a očekává se, že i nadále zůstane
tlak na růst mezd.

Základní ukazatele trhu práce

Od ledna 2019 byla na Slovensku zvýšena minimální
měsíční mzda z předchozích 480 eur na 520 eur, za
jednu odpracovanou hodinu to představuje 2,989 eura.
Průměrná mzda na Slovensku byla v roce 2017 954 eur.
Slovenské náklady práce jsou zhruba o 15 % nižší než
české.
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Míra nezaměstnanosti (listopad 2018)

6,0 %

Produktivita práce k Ø EU (2017)

52,0 %

Minimální mzda (2018)

520 €

Ø měsíční náklady práce v odvětvích
(2017)

Slovensko

ČR

Zpracovatelský průmysl

1 623 €

1 708 €

Stavebnictví

1 343 €

1 629 €

Velkoobchod a maloobchod

1 428 €

1 675 €

Doprava a skladování

1 348 €

1 593 €

Zdroj: Eurostat

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

PODNIKÁME NA SLOVENSKU

LEDEN 2019

Základy obchodního práva
Nejčastějšími právními formami podnikání jsou společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Minimální kapitál
slovenské s.r.o. činí 5 000 EUR, přičemž max. počet partnerů je 50. Minimální vklad každého ze společníků je 750 EUR.
Akciová společnost má dvě podoby: s veřejnou nabídkou na úpis akcií a bez veřejné nabídky. Otevřená akciovka nemá
omezený počet společníků. Ti se získávají veřejným úpisem a spolu s upisovateli musí dát dohromady základní kapitál ve
výši alespoň 25 000 EUR.
Z průzkumu Světové banky vyplývá, že proces založení průměrné s. r. o. je na Slovensku poměrně zdlouhavý (zabere
téměř 27 dní) a celkové náklady se vyšplhají do výše okolo 170 EUR.

Daně
Daně

Základní sazba daně z příjmu fyzických osob je na
Slovensku stanovena ve výši 19 %. Nezdanitelná část
základu daně na poplatníka je 3 937,35 eur, což
představuje 328,12 € měsíčně.

Sazba

Korporátní daň

Zvýšená sazba daně z příjmu fyzických osob (25 %)
se uplatní pro poplatníka,
který přesáhne
176,8násobek sumy životního minima (36 256,37 eur),
do této výše se uplatňuje 19% sazba.

21 %

Daň z příjmu jednotlivců

25 % / 19 %

DPH (základní/snížená)

20 % / 10 %

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG

Výše základní sazby daně z přidané hodnoty ve Slovenské republice je 20 %, snížená 10% sazba DPH se vztahuje
například na vybrané potraviny, knihy (krom e-knih), léky a nově od roku 2019 i na ubytovací služby.

Energetika
Cena elektrické energie pro velkoodběratele na Slovensku se již několik let pohybuje okolo hranice 11 eurocentů za
kilowatthodinu (v ČR aktuálně 7 eurocentů). Cena plynu je mnohem volatilnější, ale lze pozorovat klesající trend.
V prvním pololetí roku 2018 činila 8 eur/GJ (v ČR ve stejném období 7 eur/GJ).
Při výrobě elektrické energie je nejvíce využívána jaderná energie (58 %). Dalšími zdroji pak jsou vodní energie (15 %),
uhlí (12 %), obnovitelné zdroje (8 %), zemní plyn (6 %). Ropa se podílí pouze 1 %. Na dovozu energetických komodit je
Slovensko závislé z 59 %

Investiční pobídky
Slovensko rozděluje své dotace dle regionů a zejména míry nezaměstnanosti. Proto maximální výši pomoci veřejné podpory
(intenzitu) rozděluje do 4 zón dle nezaměstnanosti. Investoři se mohou ucházet o jednu ze 4 forem podpory: finanční dotace,
daňové úlevy, příspěvek na pracovní místo či převod majetku státu/obce na investora. Slovensko podporuje projekty
realizované v oblastech průmyslu, technologických center, center strategických služeb či cestovního ruchu.
Pořadí států
Index

Charakteristika

Slovensko

ČR

z počtu

Doing Business

42.

35.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání
(celkem 10 subindexů)

Index ekonomické komplexity

16.

10.

126

Úroveň produkčních možností země

Světový index míru

22.

7.

163

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

Index vnímání korupce

57.

38.

180

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

Globální index konkurenceschopnosti 4.0

41.

29.

140

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

Energetická závislost (v %)

59,0

32,7

Ø EU 53,6

Závislost země na dovozu energetických komodit

Zdroj: Doing Business Index 2019, Economic Complexity Rankings 2016, Global Peace Index 2018, Corruption Perceptions Index
2018, The Global Competitiveness Report 2018, Eurostat – Energy Dependence 2016
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