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IZRAEL

Základní údaje
Izrael se nachází na Blízkém východě mezi Egyptem,
Oficiální název
Stát Izrael
Jordánskem, Libanonem a Sýrií. Izrael do určité míry
Počet obyvatel
8 281 900 (2014)
spravuje Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu, které mají
2
Rozloha
20 770 km
různá mezinárodní uznání a určitou formu samosprávy. Stát
Měna
Nový izraelský šekem (ILS)
Izrael je parlamentní demokracií s jednokomorovým
Úřední jazyk
hebrejština, arabština
parlamentem, který se skládá ze 120 poslanců volených na
4 roky. Premiérem je od roku 2013 Benjamin Netanjahu,
který vede středo-pravicovou vládu. V parlamentních volbách v březnu 2015 obhájil Netanjahu svou pozici a byl pověřen
sestavením vlády.

Struktura zahraničního obchodu
Největšími exportními partnery Izraele jsou USA (30 %),
Spojené království (6,6 %) a Belgie (5,3 %). Dováží se
především z USA (14,1 %), Číny (9,8 %) a Německa (8,1 %).
Hlavní vývozní komoditou Izraele jsou diamanty (28,5 %),
elektronické obvody (6,1 %) a pojidla (6 %). Importují se hlavně
surové oleje (12,6 %), diamanty (12,5 %) a zpracované
minerální oleje (5,1 %).

Makroekonomický výhled
Ekonomika státu Izrael si i přes nepříznivou bezpečnostní
situaci dlouhodobě udržuje růst, který by mu mohla závidět
většina evropských zemí. V roce 2014 však jeho ekonomika
oslabila kvůli slabé externí poptávce, posilujícímu šekelu
a nižším kapitálovým investicím. Negativní vliv na ekonomiku
měl také konflikt v Pásmu Gazy, který zasáhl především
turistiku a domácí spotřebu na straně poptávky. Rok 2015 by
měl přinést růst ve výši 2,5 % HDP následovaný zrychlením
na 3,1 % HDP. Hlavní složkou růstu bude tvorba hrubého
fixního kapitálu (investice) spolu s čistými exporty.
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Základní makro ukazatele

2013

2014

2015

Růst HDP (%)

3,4
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Míra nezaměstnanosti (%)

6,3

6,1

6,3

6,2

Inflace (%)

1,6

0,4

0,0

0,7

V roce 2014 byla inflace v Izraeli pouze 0,4 % a letos by se
Běžný účet PB (% HDP)
ceny v průměru neměly vůbec měnit. Od začátku roku se
Saldo veř. financí (% HDP)
dokonce očekává pokles cen elektřiny a vody. Až v roce 2016
Veřejný dluh (% HDP)
se očekává mírný růst inflace (0,7 %) spolu se zrychlením
Zdroj: OECD; e odhad
tempa ekonomiky. Hlavním viníkem je obdobně jako u
ostatních vyspělých zemí cena ropy Brent, která od září do prosince 2014 spadla o 40 %.
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Deficit veřejných financí není v Izraeli úplně optimální a drží se každoročně okolo 4 % HDP. Vyšší vojenské výdaje v roce
2014 byly kompenzovány škrty v civilním sektoru, ale v roce 2015 by se měl deficit opět prohloubit. Celkový dluh země by
se měl i přes vysoké deficity veřejných financí po celou dobu výhledu držet pod 70% hranicí v poměru k HDP.

Trh práce a mzdy
Míra nezaměstnanosti se u osob starších 15 let
pohybuje dlouhodobě okolo 6% hranice. Od srpna
2014 je patrný klesající trend, který přetrvává
i počátkem roku 2015.
Minimální měsíční mzda je od roku 2012 4 300
šekelů, v eurovém vyjádření je téměř 3x vyšší, než
česká. Průměrné měsíční mzdy jsou v Izraeli
dvakrát vyšší, než v ČR.
Vypracoval EU Office České spořitelny: www.csas.cz/eu

Ø měsíční mzdy v odvětvích

Izrael

Zpracovatelský průmysl (2013)

2 645 €

957 €

Činnosti v oblasti nemovitostí (2013)

2 274 €

847 €

Peněžnictví a pojišťovnictví (2013)

3 350 €

1 807 €

879 €

536 €

Ubytování, stravování, pohostinství (2013)

ČR

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (únor 2015)

5,2 %

Minimální měsíční mzda (2015)

909 eur
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Základy pracovního práva
Pracovní smlouva může mít i ústní formu, ale zaměstnavatel musí zaměstnanci písemně oznámit podmínky práce.
Pracovní doba nesmí překročit 45 hodin týdně včetně přesčasů. První dvě hodiny přesčasu se hodnotí 25% příplatkem,
další 50%. Délka dovolené se liší od 14 dní do 28 dní dle odpracovaných let u jednoho zaměstnavatele. Ukončení
pracovního poměru se musí ohlásit s předstihem dle odpracované doby, nejdéle však měsíc předem. Odstupné bývá ve
výši jedné měsíční mzdy.

Základy obchodního práva
K založení izraelské obdoby s.r.o. je potřeba 1-50
společníků. Minimální kapitál není stanoven. Založení trvá
13 dní a je k němu potřeba 5 procedur a cca 4 400 šekelů
(26 000 korun). Akciová společnost musí mít alespoň
7 akcionářů a také nemá stanovenou povinnou výši
základního kapitálu.

Právní forma

Minimální kapitál

Společnost s ručením omezením –
Private Limited Company

Není

Akciová společnost – Public Limited
Company

Není

Hlavní daně a odvody
Základní sazba korporátní daně v Izraeli činí 26,5 %.
Pokud je společnost klasifikována jako „preferovaný
podnik“, může být daněna 9 % nebo 16 %. Pokud jako
„prospěšný podnik“, pak v pásmu od 0 % do 25 %.
Daň z příjmu fyzických osob má 7 progresivních sazeb
odstupňovaných podle výše příjmu. Základní sazba DPH
je v Izraeli 18 %, snížená 8,5 % sazba se aplikuje pouze
pro orgány státní správy. Od DPH je osvobozen např.
export výrobků či některé služby v turismu.

Daň/odvod

Sazba

Korporátní daň

26,5 %
10 % / 14 % / 21 % / 31 % /
34 % / 48 % / 50 %

Daň z příjmu jednotlivců
Soc. zabezpečení
(zaměstnanec)

0,87 %1) / 12 % 2)

Soc. zabezpečení
(zaměstnavatel)

2,34 %1) / 7,25 % 2)

DPH
1)

18 %

Pro nerezidenty a 2 pro rezidenty s příjmy do 43 240 šekelů

Systém sociálního zabezpečení rozlišuje, zda je plátce
rezident či nerezident a také dle výše jeho příjmů.
Zaměstnanec a zaměstnavatel dohromady zaplatí za rezidenta s příjmem do 5 556 šekelů 6,95 % a z příjmů do 43 240
šekelů zaplatí 19,25 %.

Energetika
Izrael nemá jadernou energetiku a necelých 60 % energie
generuje z fosilních paliv. Ze zemního plynu vyrábí 37,5 %
a zbytek z ropy. Obnovitelné zdroje tvoří pouze pár desetin
procent. Ceny energií pro velkoodběratele jsou v Izraeli
dlouhodobě nižší než v ČR a podobně stabilní. Ačkoliv
dostupná data ukazují v obou zemích rostoucí trend,
vzhledem k nově otevřeným plynovým polím ve
Středozemním moři se dá očekávat pokles cen plynu, který
byl už na konci sledovaného období dvakrát levnější, než
v tuzemsku.

Investiční pobídky

Vývoj cen energií – Izrael (ČR)
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Izrael je rozdělen do dvou investičních oblastí. „Prioritní
Zdroj: Eurostat, IEA/OECD, ceny pro velkoodb ěratele/v průmyslu
oblast“ a „Centrum země“. Podnikatelé mohou získat slevu
na dani z příjmu právnických osob (u investičních pobídek
dle zákona pro podporu kapitálových investic 16 % v centrální a 9 % v prioritní oblasti). V případě velkých podniků mohou
být tyto sazby ještě výhodnější (v centru země platí 8% sazba a v prioritní oblasti 5%). Pokud společnost působí v prioritní
oblasti, má také nárok na speciální investiční grant ve výši 20 % ze schválené ceny investice. Hlavní oblasti investičních
priorit izraelské vlády jsou biotechnologie a nanotechnologie, výše grantů se tam pohybuje mezi 50-60 %. R&D centra
mají nárok také na další daňové úlevy. Musejí však zaměstnat alespoň 10 zaměstnanců (softwaroví inženýři, výzkumní
pracovníci v oblasti biotechnologií apod.)

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