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Základní údaje 

Chorvatsko je parlamentní republikou a jeho výkonná moc 

spočívá v rukou prezidenta a vlády. Prezident je volen na pět let 

přímo lidem. Úřad zastává Kolinda Grabarová Kitarovićová. 

Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu, 

který se skládá z nejméně 100 a nejvíce 160 poslanců volených 

na čtyři roky. Předsedou vlády se v říjnu 2016 stal Andrej 

Plenković. Od 1. července 2013 je Chorvatsko 

plnohodnotným 28. členem Evropské unie. 

Zahraniční obchod 

Chorvatsko nejvíce vyváží do Slovinska (12 %), Itálie (12 %) 

a Německa (11 %). Vyváží se především stroje a zařízení, 

chemické a minerální produkty.  

Zboží se do Chorvatska dováží především z Německa 

(16 %), z Itálie (13 %), Slovinska (11 %) a Rakouska (7,9 %). 

Dováží se dopravní prostředky, stroje a zařízení, kovy, léčiva 

a petrochemické produkty.  

Makroekonomický výhled 

Ač Chorvatsko zažilo na konci roku 2017 zpomalení 

hospodářského růstu, z krize už je dávno venku. Pro rok 

2018 se očekává ekonomický růst ve výši 2,6 % HDP díky 

zotavujícím se investicím a hlavně díky zvýšené domácí 

spotřebě. Napomáhá tomu pozitivní vývoj na trhu práce a to 

jak snižováním míry nezaměstnanosti, tak i růstem 

disponibilního příjmu.  

Negativní dopad na růst bude mít čistý vývoz, hlavně 

z důvodu zpomalení vývozu zboží. V roce 2019 by měl růst 

reálného HDP dosáhnout výše 2,5 %. 

Saldo veřejných rozpočtů dosáhlo v roce 2017 přebytku ve 

výši 0,8 % HDP a ve zhruba stejné výši se odhaduje 

i v letech 2018 a 2019. Veřejný dluh postupně klesá a to 

především díky ekonomickému růstu a předpokládanému 

přebytku veřejných financí. Výše dluhu by měla v roce 2018 

klesnout na necelých 74 % HDP.  

Vybrané ukazatele trhu práce 
Podmínky na trhu práce se stále zlepšují. Mzdy i nadále 

porostou, neboť se projeví nedostatek pracovních sil ve 

stavebnictví a v turismu. Míra nezaměstnanosti by měla 

i nadále klesat a za rok 2018 se dostat pod 10% hranici. 

Poslední údaje z května udávají míru nezaměstnanosti ve 

výši 8,9 %. 

Měsíční náklady práce se v Chorvatsku pohybují zhruba 

na 80 % těch českých. Minimální mzda v Chorvatsku byla 

navýšena v roce 2018 z 3 276 chorvatských kun na 3 440, 

což v eurovém vyjádření představuje 462 eur (ČR cca 478 

eur). 

Oficiální název Chorvatská republika 

Počet obyvatel 4 154 213 (2017) 

Rozloha 56 594 km2  

Měna Kuna (HRK) 

Úřední jazyk chorvatština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (květen 2018) 8,9 % 

Produktivita práce k Ø EU (2017) 45,8 % 

Minimální mzda (2018) 462 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2017) 

Chorvatsko ČR 

Zpracovatelský průmysl 1 344 € 1 708 € 

Stavebnictví 1 424 € 1 629 € 

Velkoobchod a maloobchod 1 387 € 1 675 € 

Doprava a skladování 1 572 € 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 

Nejrozšířenější formou společnosti v Chorvatsku je společnost s ručením omezeným (d.o.o.), kterou může založit jedna či 

více osob. Minimální požadovaný kapitál činí 20 000 HRK (zhruba 70 tis. korun). Akciovou společnost může rovněž 

založit jedna osoba a minimální požadovaný kapitál činí 200 tisíc HRK (cca 700 tis. korun). Proces založení průměrné 

s. r. o. trvá dle World Bank téměř 23 dní a celkové náklady činí více jak 5 740 HRK (zhruba 20 tis. korun). 

Daně 

Základní sazba korporátní daně v Chorvatsku činí 

18 %, menší společnosti do ročního příjmu 

nepřesahující 3 milióny chorvatských kun jsou 

zdaněny 12% sazbou.  

Sazby daně z příjmu fyzických osob jsou stanoveny 

v Chorvatsku jako klouzavě progresivní. Pro roční 

zdanitelný příjem do 210 000 HRK se uplatňuje 24% 

sazba a pro příjem přesahující 210 000 HRK je sazba 

daně ve výši 36 %.  

Základní sazba daně z přidané hodnoty činí 25 %. Snížená 13% sazba se aplikuje na některé potraviny, ubytování, 

noviny, dětské autosedačky a další. 5% sazba se uplatňuje na potraviny (chléb, mléko), knihy, farmaceutické výrobky, 

denní tisk, lístky do kina a další.  

Energetika 

Cena elektřiny v Chorvatsku je stabilní. V posledních letech se pohybuje okolo úrovně 9 eurocentů za 1 kilowatt energie. 

Ve druhém pololetí roku 2017 její cena činila 9,2 eurocentů (v ČR ve stejném období 7,1 eurocentů).  

Cena plynu však v Chorvatsku za poslední tři roky poklesla téměř o polovinu. Ve druhém pololetí roku 2017 stál 1 GJ 

zemního plynu 6,9 eur, zatímco ve stejném období roku 2014 to bylo 11,2 eur za GJ plynu. Tamní cena plynu je nyní 

obdobná jako v ČR, kde činí 6,8 eur za GJ. 

Země se při výrobě elektrické energie spoléhá ze 67 % na vodní zdroje a z 17,6 % na pevná paliva (uhlí). Plyn je při 

výrobě elektřiny využíván ze 7,5 % a obnovitelné zdroje z 6,9 %. Podíl ropy činí pouhé 1 %. Celková energetická 

závislost Chorvatska činí zhruba 48 %. Na dovozu pevných paliv je země zcela závislá, na dovozu ropy ze 77 % a na 

dovozu zemního plynu z 34 %. 

Investiční pobídky 

Chorvatsko nabízí investorům investiční pobídky zejména v oblastech týkajících se zpracovatelského průmyslu, rozvoje 

inovací, podpory strategického obchodu a služeb s přianou hodnotou. Formy pobídek mohou mít podobu podpory pro 

mikro podnikatele, daňových úlev, pobídek pro vytvoření nových pracovních míst, kolení zaměstnanců, financování 

kapitálu a jíné. 

Zdroj: Doing Business Index 2018, Economic Complexity Rankings 2016, Global Peace Index 2017, Corruption Perceptions Index 

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

Daně Sazba 

Korporátní daň 18 %  

Daň z příjmu jednotlivců 24 % / 36 % 

DPH (základní/snížené)  25 % / 13 % / 5 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Chorvatsko ČR z počtu 

Doing Business 51. 30. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 30. 10. 126 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 31. 6. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 55. 47. 176 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 74. 31. 137 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 47,8 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/
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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

