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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Slovinsko je středoevropský stát sousedící s Rakouskem, Itálií, 

Chorvatskem a Maďarskem. Hlavou státu je prezident, 

momentálně je jím Borut Pahor, volený na 5 let přímou 

dvoukolovou většinovou volbou. Zákonodárná moc je svěřena do 

rukou parlamentu o dvou komorách: Státní shromáždění 

(90 poslanců volených na čtyři roky) a Národní rada (40 radních 

s menšími legislativními pravomocemi, kteří jsou voleni na 

pět let). Předsedou vlády byl v září 2018 zvolen Marjan 

Šarec.  

Zahraniční obchod  

Státy EU tvoří téměř 80 % veškerého vývozu i dovozu 

zahraničního obchodu se Slovinskem. Z nich v importu do 

Slovinska (2018) dominuje Německo (18 %), Itálie (15 %) 

a Rakousko (11 %); ČR (3 %). Dovážejí se především stroje 

a zařízení, dopravní prostředky a kovy. Slovinsko vyváží auta, 

stroje a zařízení, chemické produkty. Export slovinského zboží 

(2018) směřuje nejvíce do Německa (20 %), Itálie (13 %) a 

Rakouska (8 %); Česko (2,4 %).  

Makroekonomický výhled 

Oproti roku 2017 sice slovinská ekonomika v roce 2018 mírně 

zpomalila ze 4,9 % na 4,5 % HDP, přesto Slovinsko patřilo 

mezi nejrychleji rostoucí státy v EU. Růst byl tažen především 

domácí spotřebou a poměrně solidní investiční aktivitou. Tak 

jako v přechozích letech i v roce 2018 čistý export pozitivně 

přispěl k ekonomickému růstu. Odhad na roky 2019 a 2020 

předpokládá další zpomalení a čísla ze začátku roku 2019 to 

jen potvrzují. Nicméně růst ekonomiky o 3,1 % HDP, 

respektive o 2,8 % HDP v roce 2020, je stále nad průměrem 

EU o cca jeden procentní bod. Domácí spotřeba bude stále 

tou hybnou silou růstu, negativně však začne působit čistý 

export, kdy dovoz by měl převýšit vývoz i v důsledku silné 

domácí poptávky. Inflace dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2019 

výše 1,3 %. Za celý rok 2019 by se inflace měla vyšplhat na 

1,7 % a v roce 2020 atakovat 2% hranici. Zlepšení 

veřejných rozpočtů i ekonomický růst se pozitivně odráží 

ve snižování veřejného dluhu, který by se v roce 2020 

měl dostat k hranici maastrichtského kritéria ve výši 60% 

HDP a to v roce 2015 byl veřejný dluh Slovinska ještě ve 

výši 82,6 % HDP.  

Vybrané ukazatele trhu práce 

Dobrá ekonomická situace se promítá i na trhu práce, 

roste zaměstnanost a míra nezaměstnanosti ve 

Slovinsku klesla v 1Q 2019 na 4,8 %. Vedle rostoucí 

zaměstnanosti rostou i mzdy, což se projevuje 

i v rostoucí spotřebě. 

Oficiální název Slovinská republika 

Počet obyvatel  2 066 880 (2018) 

Rozloha 20 273 km2 

Měna Euro (EUR) 

Úřední jazyk Slovinština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (červenec 2019)  4,5 % 

Produktivita práce k Ø EU (2018)   67,4 % 

Minimální mzda (2019)  886,6 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích 
(2018) 

Slovinsko ČR 

Zpracovatelský průmysl  2 520 € 1 714 € 

Stavebnictví  2 031 € 1 613 € 

Velkoobchod a maloobchod  2 466 € 1 728 € 

Doprava a skladování  2 248 € 1 610 € 

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 

Pro menší projekty je nejčastější formou vstupu na trh společnost s ručením omezeným (d.o.o.), kde společníci ručí jen 

do výše svých nesplacených vkladů. Minimální požadovaný kapitál činí 7,5 tisíc eur (minimální příspěvek každého 

společníka musí činit 50 eur). Větší podniky mají nejčastěji formu akciové společnosti (d.d.) s minimálním základním 

kapitálem 25 tisíc EUR. Dle žebříčku Doing Business trvá založení společnosti ve Slovinsku 8 dní a zahrnuje tři kroky, 

které jsou bez poplatků. 

Daně 

Sazba daně z příjmu právnických osob je ve Slovinsku 

stanovena ve výši 19 %.  

Ve Slovinsku je sazba daně z příjmu fyzických osob 

klouzavě progresivní. Do ročního zdanitelného příjmu 

ve výši 8 021,3 eur se uplatňuje 16% sazba, od 8 021,3 

do 20 400 eur 27% sazba, od 20 400 do 48 000 eur 

34% sazba, od 48 000 do 70 907,2 eur 39% sazba a 

nad 70 907,2 eur 50% sazba osobní důchodové daně. 

Ve Slovinsku mají základní sazbu daně z přidané hodnoty nastavenou ve výši 22 %. Sníženou sazbu DPH (9,5 %) 

využívají pro některé potraviny, farmaceutické produkty, zdravotnické vybavení, noviny, kulturní akce, sociální bydlení a 

další. Osvobozena od daně je vnitrostátní a mezinárodní doprava (krom silniční dopravy).  

Energetika 

Ceny elektrické energie se ve Slovinsku pohybují na obdobné úrovni, jako v České republice. V roce 2018 se cena ve 

Slovinsku pohybovala okolo 7 eurocentů/kWh, v prvním pololetí roku 2019 došlo ke zvýšení na 8 eurocentů/kWh. 

Cena plynu je ve Slovinsku dlouhodobě na vyšší úrovni než v ČR. V prvním pololetí roku 2019 činila 9,4 eur/GJ (v ČR ve 

stejném období 8,1 eur/GJ). 

Při výrobě elektrické energie Slovinsko využívá nejvíce jádro (38 %), následuje uhlí (30 %) a vodní energie (26 %). 

Obnovitelné zdroje, zemní plyn a ropa mají na výrobě elektřiny minimální podíl.  

Na dovozu energetických komodit k pokrytí domácí své spotřeby je země závislá z 50 %. 

Investiční pobídky 

Investiční pobídky ve Slovinsku mají podobu daňových nástrojů (snížení daňového břemene až o 40 %) nebo přímých 

dotací, například na nábor a rekvalifikace pracovních sil. Podpora je nabízena také znevýhodněným regionům, které se 

potýkají s vyšší nezaměstnaností. K dispozici je například snížení korporátní daně či daně ze zaměstnávání 

znevýhodněných osob. 

Zdroj: Doing Business Index 2019, Economic Complexity Rankings 2017, Global Peace Index 2019, Corruption Perceptions Index 

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

Daně Sazba 

Korporátní daň 19 %  

Daň z příjmu jednotlivců    16 % / 27 % / 34 % / 39 % / 50 % 

DPH (základní/snížená)   22 % / 9,5 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, Slovenia Business Point 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Slovinsko ČR z počtu 

Doing Business 40. 35. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 12. 9. 125 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 8. 10. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 36. 38. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 35. 29. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 50,4 37,4 Ø EU 55,1 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/neci/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/cpi2018
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_50&plugin=1

