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Základní údaje 

Itálie - stát ležící v jižní části Evropy na Apeninském poloostrově 

a na ostrovech přilehlých moří. Nachází se zde městský stát 

Vatikán a republika San Marino. Sousedí s Francií, Švýcarskem, 

Rakouskem a Slovinskem. Nejvyšší moc má dvoukomorový 

parlament volený na pět let, který volí prezidenta. Tím současným 

je Sergio Mattarella, který je v úřadu od 3. února 2015. Italským 

premiérem je Giuseppe Conte.  

Zahraniční obchod 

Italský vývoz se zaměřuje na stroje a zařízení, chemické 

produkty (farmaceutika) a dopravní prostředky. Export míří 

hlavně do států Evropské unie, z těch dominuje s 12,6 % 

Německo, následuje Francie (10,4 %), dalším důležitým 

partnerem jsou USA (9,4 %); Česko 1,4 %.  

Nejvíce se do Itálie dováží z Německa (15,9 %), Francie (8,4 

%) a Číny (7,0 %); z Česka 1,6 %. V importovaném zboží 

převažují stroje a zařízení, minerální produkty, vozidla a kovy. 

Makroekonomický výhled 

Už před vypuknutím koronavirové krize byla výkonnost italské 

ekonomiky poměrně dost slabá. Patřila ke státům v EU 

s nejnižším hospodářským růstem a ani dalšími 

makroekonomickými ukazateli se nemohla příliš pyšnit. A to 

mluvíme o osmé největší ekonomice světa (dle dat World Bank 

z roku 2018).  

Navíc pandemie zasáhla Itálii velmi tvrdě. A to nejen v počtu 

nakažených (kdy ke konci června 2020 měla téměř 250 tisíc 

nakažených – 9. místo celosvětově), ale i dopadem na 

ekonomiku, která by v letošním roce podle jarní ekonomické 

prognózy Evropské komise měla klesnout o 9,5 % HDP (IMF 

dokonce odhaduje pokles ve výši 12,8 % HDP), míra 

nezaměstnanosti má vzrůst na 11,8 % a veřejný dluh se dle 

odhadu zvýší o zhruba 25 p. b. na 158,9 % HDP (což je 

mimochodem mnohem vyš než v době dluhové krize eurozóny), 

a to už Itálie patřila k nejzadluženějším státům světa. 

Následné oživení odhadované již pro rok 2021 by však 

mělo ekonomické následky pandemie mírnit. Napomoci 

by k tomu měla zvýšená domácí poptávka a oživení 

napříč Evropskou unií.  

Trh práce a mzdy 

Situace na trhu práce není v Itálii příliš příznivá, navíc 

problémy způsobené koronavirem zvyšují počet 

nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti se tak v Itálii 

může v letošním roce přiblížit k číslům z doby světové 

hospodářské krize. V roce 2020 by podle odhadu 

Komise mohla míra nezaměstnanosti v Itálii atakovat 

12% hranici.  

ITÁLIE 

Oficiální název Italská republika 

Počet obyvatel 60 359 546 (2019) 

Rozloha 301 340 km2 

Měna Euro 

Úřední jazyk Italština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (březen 2020) 8,0 % 

Produktivita práce k Ø EU (2019) 107 % 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100) 95 (Česko 92) 

Minimální mzda (2020) Statutární není stanovena 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2019) 

Itálie ČR 

Zpracovatelský průmysl  4 082 € 1 839 € 

Stavebnictví  3 545 € 1 726 € 

Velkoobchod a maloobchod 3 859 € 1 863 € 

Doprava a skladování 3 716 € 1 726 € 

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
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PODNIKÁME V ITÁLII         ČERVEN 2020 

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 

Hlavními formami pro podnikání v Itálii jsou společnost s ručením omezeným (S.r.l.) a akciová společnost (S.p.A.). Italské 

právo rozlišuje ještě zjednodušenou společnost s ručením omezeným (S.r.l.s.) – zhruba polovina společností s ručením 

omezeným je v Itálii zakládána v této zjednodušené formě. Minimální kapitál požadovaný pro založení společnosti 

s ručením omezeným může činit pouze 1 euro. U zjednodušené společnosti s ručením omezeným může kapitál dosahovat 

rozmezí 1 euro až 9 999 999 eur. Minimální kapitál požadovaný pro založení akciové společnosti činí 50 000 eur 

(minimálně 25 % musí být v době založení splaceno). 

Daně 

Základní sazba daně z příjmů právnických osob je v Itálii 

stanovena ve výši 24 % (navíc je však zde regionální daň 

z produkčních aktivit ve výši 3,9 %). 

V Itálii mají stanovenou progresivní daň z příjmu fyzických osob 

dle zdanitelných příjmů. Do 15 000 eur se daní 23 %, 15 001 – 

28 000 eur 27 %, 28 001 – 55 000 eur 38 %, 55 001 – 75 000 

eur 41 %, nad 75 000 eur 43 %. Uvedené sazby se ještě 

zvyšují o regionální přirážku v rozpětí od 0,7 % do 3,33 % 

v závislosti na regionu a o příplatek obecní daně pohybující se mezi 0,1 % a 0,8 %.  

Základní sazba DPH v Itálii činí 22 %. Snížená 10% sazba se aplikuje např. na některé potraviny, nápoje, hotelové 

ubytování, restaurace, farmaceutické výrobky, tisk, sociální bydlení či veřejnou dopravu, 5% sazba na některé potraviny 

a osobní dopravu, super snížená 4% sazba na určité druhy potravin, lékařské vybavení a léčiva. Osvobozena od daně je 

vnitrostátní a mezinárodní doprava. 

Energetika  

Cena elektřiny v Itálii má v posledních letech kolísavý vývoj. Ve druhém pololetí roku 2019 činila 16,2 eurocentů/Kwh, 

zatímco v roce 2018 ve stejném období 14,3 eurocentů/kWh. Cena plynu ve druhém pololetí roku 2019 činila 8,2 eur/GJ a 

dostala se tak na úroveň srovnatelnou s ČR (8 eur/GJ). 

Při výrobě elektrické energie se země spoléhá především na zemní plyn (45 %). Dále pak na obnovitelné zdroje (24 %) 

a vodní energii (16 %). Uhlí je využíváno pouze z 9 %, zytek pak tvoří ropa (6 %). Na dovozu energie je Itálie závislá ze 

76 % (průměr EU27 činí 58 %). 

Investiční pobídky 

Itálie nabízí zahraničním investorům široké spektrum investičních pobídek, především prostřednictvím daňových úlev, 

zvýhodněných půjček, pobídek pro start-upy, podporu výzkumu a vývoje či energetické účinnosti apod. Daňové úlevy 

mohou společnosti získat např. na svá aktiva (v rozmezí 15 - 40 %), dále jsou nabízeny úlevy pro firmy ve speciálních 

ekonomických zónách či v regionech jižní Itálie. Podpora je nabízena také pro vzdělávací aktivity související s přechodem 

na průmysl 4.0. Přehled dostupných pobídek je k dispozici zde. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2017, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2019, The 

Global Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2018 

Daně Sazba 

Korporátní daň  24 % 

Daň z příjmu jednotlivců 
  23 % / 27 % / 38 % /    

41 % / 43 % 

DPH (základní/snížená)    4 % / 5 % / 10 % / 22 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Itálie ČR z počtu 

Doing Business 58. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 20. 9. 125 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 31. 8. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 51. 44. 198 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 30. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 76,3 36,7 Ø EU27 55,7 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://www.ice.it/en/invest/investment-incentives
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/en/cpi/2019
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_50&plugin=1

