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PODNIKÁME VE ŠVÝCARSKU

ŠVÝCARSKO

Základní údaje
Vnitrozemské Švýcarsko leží v západní Evropě obklopeno
Německem, Rakouskem, Itálií, Lichtenštejnskem a Francií.
Hlavním městem je Bern, v jehož aglomeraci žije přibližně 120 000
lidí. Největším švýcarským městem je Curych s cca 340 000 lidmi.
Švýcarsko je součástí EFTA, v roce 1992 zmrazilo přístupové
hovory s budoucí EU. V současnosti je členem Schengenského
prostoru.

Oficiální název

Švýcarská konfederace

Počet obyvatel

8 139 631 (2014)

Rozloha

41 293 km

Měna

Švýcarský frank (CHF)

Úřední jazyky

Němčina, francouzština, italština,
rétorománština
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Švýcarsko je rozděleno na 26 kantonů, z nichž každý má vlastní
vládu a parlament. V čele centrální vlády stojí prezident, který je jmenován na dobu jednoho roku. Od začátku roku 2015
jím byla zvolena ministryně spravedlnosti Simonetta Sommaruga. Vláda je volena místními parlamenty každé 4 roky.
Švýcarsko je na federální úrovni řízeno dvoukomorovým parlamentem. Národní rada je tvořena 200 poslanci volenými
přímo, Rada státu je tvořena 46 zástupci jednotlivých kantonů.
Sektory národního hospodářství – Švýcarsko (ČR a EU)

Struktura zahraničního obchodu
Největšími exportními partnery Švýcarska jsou Německo
(18,5 %), USA (11,7 %) a Itálie (7,1 %). Vyváží se především
strojírenské výrobky, chemikálie, kovy a hodinky.
Dováží se hlavně strojírenské produkty, chemikálie, vozidla
a kovy. Nejvýznamnější státy dovážející do Švýcarska jsou
Německo (28,2 %), Itálie (10,1 %) a Francie (8,2 %).

Makroekonomický výhled

Zeměděls tví

100%

Během roku 2014 byla kontribuce domácí poptávky
k hospodářskému růstu nejnižší od vypuknutí finanční krize.
Soukromá spotřeba byla dlouhodobě tahounem ekonomiky,
v roce 2014 však přispěla pouze 0,4 % HDP. Švýcarsko
s výjimkou roku 2013 zažívá dlouhodobou deflaci a nejinak
tomu bude do budoucna. Švýcarští exportéři se dokázali
v posledních letech vypořádat s posilujícím frankem hledáním
tržních nik v mezinárodním obchodě, což ochránilo Švýcarsko
od toho nejhoršího, co přinesla globální finanční a evropská
dluhová krize.
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Mnoho makroekonomů po lednovém kroku švýcarské centrální
banky, kdy se rozhodla zrušit fixní kurz CHF/EUR, předpovědělo
významný pokles HDP na roky 2015 a 2016. Někteří dokonce
předpovídají recesi v roce 2015. Evropská komise je však v tomto
ohledu poměrně optimistická, předpovídá růst o 1,2 % HDP resp.
1,3 % HDP v letech 2015 a 2016.
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Základní makro ukazatele

2013

2014

2015

Růst HDP (%)
Míra nezaměstnanosti (%)
Inflace (%)
Běžný účet PB (% HDP)
Saldo veř. financí (% HDP)
Veřejný dluh (% HDP)

1,9
4,4
0,1
14,7
0,1
35,2

2,0
3,7
-0,1
16,2
0,7
35,5

1,2
3,7
-1,0
16,1
0,2
35,1

e

2016

e

1,3
3,9
-0,7
16,2
-0,2
35,0

Zdroj: Evropská komise; e odhad

Rozpočty této alpské země bývají vyrovnané až přebytkové. Veřejný dluh se pohybuje okolo 35 % HDP a do budoucna by se
na tom nemělo nic měnit.

Trh práce a mzdy
Míra nezaměstnanosti se ve Švýcarsku pohybuje
dlouhodobě okolo neuvěřitelných 4 %. Poslední
dostupná míra nezaměstnanosti podle metodiky ILO
uvádí 4,4 %.
Minimální měsíční mzda není centrálně stanovena
(nedávno byla zamítnuta v referendu), ale je
upravená kolektivními smlouvami. Průměrné měsíční
Vypracoval EU Office České spořitelny: www.csas.cz/eu

Ø měsíční mzdy v odvětvích

Švýcarsko

Zpracovatelský průmysl (2012)

7 808 €

Stavebnictví (2012)
Peněžnictví a pojišťovnictví (2012)
Doprava a skladování (2012)
Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (březen 2015)

ČR
934 €

7 310 €

831 €

11 450 €

1 756 €

7 435 €

876 €
4,4 %

Minimální měsíční mzda

-
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mzdy jsou, po přepočtu do eur, cca 8krát vyšší, než v České republice. Podobně jako v tuzemsku jsou nejvyšší mzdy vypláceny
v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví.

Základy pracovního práva
Pracovní poměr může být stanoven na dobu určitou i neurčitou. Pokud doba pracovního poměru přesáhne 1 měsíc, musí
být podepsána písemná pracovní smlouva. Zkušební doba trvá 1-3 měsíce. Výpovědní lhůta trvá 1-3 měsíce, v závislosti
na odpracovaných letech zaměstnance. Průměrná pracovní doba je většinou stanovena kolektivními smlouvami mezi
40-42 hodinami týdně. Přesčasy jsou ohodnoceny alespoň 25% příplatkem. Zaměstnanci nad 20 let věku mají nárok na
4 týdny placené dovolené ročně.

Základy obchodního práva
K založení akciové společnosti je potřeba alespoň jeden
vlastník akcií a jeden člen představenstva, což může být
ta samá osoba. Minimálně jeden akcionář však musí být
švýcarským rezidentem. Náklady na založení se pohybují
od 3 500 CHF do 7 000 CHF (cca 90-180 tis CZK). Na
založení s.r.o. se vztahují obdobné požadavky (počet
osob i rezidence). Náklady se pohybují od 1 750 CHF do
4 500 CHF (cca 45-120 tis CZK).

Právní forma

Minimální kapitál

Společnost s ručením omezením –
Limited Liability Company

20 000 CHF

Akciová společnost – Public Limited
Company (AG)

100 000 CHF

Veřejná obchodní společnost –
General partnership

20 000 CHF

Podle Světové banky je podnikání ve Švýcarsku 20. nejjednodušší na světě (a 10. nejjednodušší v Evropě). Založení
podniku trvá 10 dní, obsahuje 6 procedur a poplatky jsou závislé na výši kapitálu zhruba mezi 1 200 až 15 700 CHF
(31 000 - 410 000 CZK).

Hlavní daně a odvody
Ve Švýcarsku je daňový systém rozdělen na 3 oblasti:
konfederační, kantonální a komunální, přičemž v každém
platí jiné sazby. K tomu ještě existuje církevní daň.
Zajímavé je, že i zahraniční pracovník s ročním příjmem
převyšující 120 000 CHF musí podat daňové přiznání ze
svých celosvětových příjmů. Obecně se zdanění
fyzických osob dělí na: jednotlivce, manželské páry
(i s ohledem na počet dětí); následně se sazby dělí podle
kantonů a municipalit a také podle výše příjmů (6 pásem
od 100 000 do 1 000 000 CHF).

Daň/odvod

Sazba

Korporátní daň

12,75 % - 25,94 %

Daň z příjmu (jedinec)

7,57 % - 34,86 %

Soc. zabezpečení
(zaměstnanec)

5,15 %

Soc. zabezpečení
(zaměstnavatel)

5,15 %

DPH

8 % / 3,8 % / 2,5 %

Základní sazba DPH je 8 %, snížená 3,8 % je pro hotely a druhá snížená ve výši 2,5 % se vztahuje na potraviny a knihy.
Finanční služby, vzdělání a zdraví jsou od DPH osvobozeny.
Příspěvek do systému sociálního zabezpečení je pro zaměstnance i zaměstnavatele shodný, dohromady činí 10,3 %,
neexistuje zde žádný strop. Dále zaměstnavatel i zaměstnanec platí 1,1 % z ročních příjmů do výše 126 000 CHF
a 0,5 % nad tuto částku do výše 315 000 CHF do fondu nezaměstnanosti. Zaměstnavatel má povinnost přispívat alespoň
50% výší zaměstnavatelského příspěvku do penzijních fondů.

Energetika
Stejně jako téměř všechno ostatní, i cena elektřiny se ve Švýcarsku velice liší kanton od kantonu, rozdíly dosahují až
50 %. Energetický trh je ve vysokém stádiu deregulace s velkým množstvím dodavatelů. Průměrná cena elektřiny je
přibližně 0,21 CHF za kWh, což je cca o polovinu dražší, než v tuzemsku. V průměru tvoří cena energie pouze třetinu
koncové ceny, třetinu platí koncový odběratel za dopravu a správu rezerv a třetinu nákladů tvoří daně.
Švýcarský energetický trh je nasycen ze 70 % domácí výrobou, 58 % z ní pak tvoří vodní a 36 % nukleární elektrárny.
Tepelné elektrárny nejsou příliš významné.

Investiční pobídky
Investiční pobídky se ve švýcarských kantonech odlišují. Společnosti však mohou očekávat pomoc při svém rozvoji, ať už
se jedná o odvětví průmyslu či služeb. V závislosti na daném projektu mohou tyto pobídky mít podobu snížení daní či
možnosti daňových prázdnin po dobu 10 let, příspěvky na investice, školení či programů výzkumu a vývoje.

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