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Základní údaje 

Rakousko - stát ve střední Evropě, skládající se z devíti 

spolkových zemí. Od roku 1995 je Rakousko členem Evropské 

unie. Vláda je tvořena spolkovým kancléřem, vicekancléři 

a ministry. Zákonodárná moc je svěřena dvoukomorovému 

parlamentu, který se skládá z Národní rady (183 poslanců 

volených na pět let) a Spolkové rady (reprezentuje spolkové 

země, které do ní jmenují své zástupce). Spolkovým kancléřem je 

od prosince 2017 Sebastian Kurz. Prezidentem Rakouska 

je od ledna 2017 Alexander Van der Bellen. 

Zahraniční obchod 

Z Rakouska se vyváží především výrobky z oblasti strojů 

a zařízení, dopravních prostředků a chemických produktů. 

Exportní partneři pocházejí především z EU: Německo 

(27 %), Itálie (6,3 %), z mimo unijních jsou největší Spojené 

státy (7,5 %) a Švýcarsko (5,4 %). Závislost Rakouska na 

sousedním Německu je v oblasti obchodu poměrně značná. 

Z Německa se v roce 2016 do Rakouska dováželo 42 % 

celkového importu. Následuje Itálie (6,2 %), Švýcarsko 

(5,6 %) a Česko (4,5 %). Dováží se převážně stroje 

a zařízení, auta, kovy a chemické produkty. 

Makroekonomický výhled 

Pro rok 2018 se ekonomický růst Rakouska očekává 

v podobné výši (atakující 3 % HDP) jako v roce 2017, kdy 

dosáhla svého několikaletého maxima. Hlavním hnacím 

motorem bude i nadále silná domácí poptávka a čisté exporty, 

kdy vývoz rostl rychleji než dovoz. Pozitivní přínos obchodu 

k HDP by měl zůstat i v roce 2019, pro který se však očekává 

poněkud snížený hospodářský růst ve výši 2,2 %. 

Deficit veřejných rozpočtů sice postupně klesá, přesto by 

ještě v roce 2019 měl dosáhnout výše 0,2 % HDP. Svůj 

podíl na tom má vedle zlepšující se ekonomické situace 

i rostoucí zaměstnanost a vyšší mzdy, jež zvyšují příjmy 

z daně z příjmu a sociální příspěvky. Inflace se bude podle 

Komise pohybovat těsně nad úrovní 2 % a veřejný dluh by 

měl klesat k úrovni 72 % HDP v roce 2019. 

Vybrané ukazatele trhu práce 
Pokles míry nezaměstnanosti v roce 2017 na 5,5 % byl 

navíc doprovázen poměrně slušným růstem 

zaměstnanosti o 1,7 %. Zlepšování situace na trhu práce 

by se mělo projevovat i v letech 2018 a 2019, kdy míra 

nezaměstnanosti klesne na 5,2 %, respektive na 5,0 %, 

svůj podíl na tom má rostoucí ekonomika a zvyšující se 

poptávka po pracovní síle. Náklady práce jsou 

v Rakousku oproti ČR zhruba třikrát vyšší. Měsíční 

náklady práce ve zpracovatelském průmyslu: 5 163 eur.  

Oficiální název Rakouská republika 

Počet obyvatel 8 772 865 (2017) 

Rozloha 83 871 km2 

Měna Euro (EUR) 

Úřední jazyk Němčina (regionálně i další) 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (červen 2018) 4,7 % 

Produktivita práce k Ø EU (2017) 131,8 % 

Minimální mzda (2018) Není stanovena 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2017) 

Rakousko ČR 

Zpracovatelský průmysl 5 163 € 1 708 € 

Stavebnictví 4 599 € 1 629 € 

Velkoobchod a maloobchod 4 243 € 1 675 € 

Doprava a skladování 4 627 € 1 593 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

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 

Jednou z nejběžnějších forem podnikání v Rakousku je společnost s ručením omezeným (GmbH). Může být založena 

jednou či více osobami a minimální požadovaný kapitál činí 35 000 eur (17 500 eur musí být splaceno v hotovosti při 

založení). Pro větší podnikatelské projekty je více využívána akciová společnost (AG), jejíž základní kapitál činí 

minimálně 70 000 eur (alespoň čtvrtina musí být splacena při založení). Dle Světové banky zabere založení s. r. o. 

v Rakousku zhruba 21 dní, skládá se z 8 kroků a vyjde na cca 2 032 eur. 

Daně 

Sazba daně z příjmů právnických osob 

v Rakousku je stanovena ve výši 25 %.  

Oproti jedné sazbě korporátní daně, u daně 

z příjmu jednotlivců je to poměrně složitější. 

V Rakousku využívají u DPFO klouzavě 

progresivní zdanění. Samotná daň se pak počítá 

z čistého příjmu: do 11 000 eur je uplatňována 

0% sazba, 11 – 18 tisíc eur 25%, 18 – 31 tisíc 

eur 35%, 31 – 60 tisíc eur 42%, 60 – 90 tisíc 48%, 90 tisíc až 1 mil. eur 50% a nad 1 mil. eur 55%. 

Základní sazba DPH v Rakousku je 20 %. Snížená sazba ve výši 13 % se vztahuje např. na vnitrostátní lety, vstupy na 

kulturní a sportovní akce, hotelové ubytování, 10% sazba se uplatňuje u potravin, farmaceutických výrobků, vnitrostátní 

dopravě, novin a periodik a dalších. 

Energetika 

Ceny elektřiny pro velkoodběratele v Rakousku mají klesající charakter. Ve druhé polovině roku 2017 dosahovala cena 

elektrické energie necelých 10 eurocentů za kilowatthodinu (v ČR ve stejném období 7 eurocentů). 

Cena plynu rovněž klesá. Gigajoul plynu stál ve 2. polovině roku 2017 9,5 eur (v ČR 7,2 eur za GJ).   

Rakousko se při výrobě elektrické energie spolehéhá ze 60 % na vodní energii. Obnovitelné zdroje se na výrobě podílejí 

17 % a zemní plyn 13 %. Uhlí a ropa jsou v zemi při výrobě elektřiny využívány minimálně (8 % resp. 2 %). 

Na dovozu energetických komodit je země závislá z 62,4 % (na dovozu ropy a zemního plynu z více než 90 %). 

Investiční pobídky 

Zahraničním investorům Rakousko nabízí škálu investičních pobídek zahrnujících podporu pro malé a střední podniky, 

podporu v oblasti výzkumu a vývoje, start-upů, investic a nových technologií. Pobídky mohou mít podobu finanční 

podpory, zvýhodněných úrokových sazeb, záruk apod. Rakousko bylo magazínem Forbes označeno za jeden ze sedmi 

mezinárodních start-upových hotspotů. Mezi jedny z nejdůležitějších zdrojů financování patří  Austrian Research 

Promotion Agency (FFG) a Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), které poskytují také nevratné granty. 

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

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

Daně Sazba 

Korporátní daň 25 %  

Daň z příjmu jednotlivců 0 % / 25 % / 35 % / 42 % / 48 % / 50 % / 55 % 

DPH (základní/snížené)   20 % / 13 % / 10 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Rakousko ČR z počtu 

Doing Business 22. 30. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 7. 10. 126 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 3. 7. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 17. 47. 176 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 18. 31. 137 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 62,4 32,7 Ø EU 53,6  Závislost země na dovozu energetických komodit 

https://www.ffg.at/en
https://www.ffg.at/en
https://www.aws.at/en/
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

