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RUSKO

Základní údaje
Ruská federace vznikla po rozpadu Sovětského svazu v
roce 1991 a skládá se z celkem 83 subjektů (oblasti,
republiky, autonomní okruhy, kraje, federální města a
autonomní oblasti).

Oficiální název
Počet obyvatel

143 056 383 (2012)

Rozloha

17 098 242 km

Měna

Ruský rubl (RUB)

2

Hlavou státu je prezident, který disponuje zákonodárnou
Etnické složení
Rusové 79,8 %, Tataři 3,8 %, Ukrajinci 2,0 %
iniciativou, může vydávat prezidentské dekrety a udává
směr vnitřní i zahraniční politiky. V březnu 2012 byl zvolen prezidentem Vladimir Putin, funkční období je šest let.
Parlament je tvořen dvěma komorami – Státní dumou a Radou federace. Státní duma se skládá ze 450 poslanců
volených na 5 let. Radu federace tvoří 166 členů ze všech federálních administrativních jednotek.

Struktura hospodářství a zahraniční obchod
Oproti evropským ekonomikám je v Ruské federaci vyšší
podíl zemědělství, kde dominuje pěstování obilí, cukrové
řepy, slunečnicových semen, zeleniny a ovoce.

Sektory národního hospodářství – Rusko (ČR a EU)
Zemědělství

Klíčovým sektorem je však průmysl, a to zejména odvětví
spojená s těžbou uhlí, ropy a zemního plynu. Důležitá jsou
také odvětví chemického a strojírenského průmyslu.

80%

Rusko vyváží hlavně ropu a ropné produkty, zemní plyn,
kovy, dřevo, ale i chemikálie či zbraně. Nejvýznamnějším
exportním partnerem je Nizozemsko (podíl 12 %). Struktura
importu je odlišná – Rusko dováží především stroje a vozy,
farmaceutické přípravky, plasty či polotovary. Největší část
dovozu pochází z Číny (15,5 %) a Německa (10 %).

40%

Makroekonomický výhled
Rusko se po tvrdém zásahu finanční krize rychle
vzpamatovává. Zatímco v nejkrizovějším roce 2009 se
jeho ekonomika propadla o téměř 8 %, již v následujích
dvou letech se shodným tempem růstu +4,3 % razantně
odrazila od dna. V roce 2012 činil růst HDP necelá 4 %.

Průmysl a stavebnictví
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Zdroj: Eurostat, CIA World Factbook, data k roku 2010 a 2011
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2011 2012

e

e

2013 2014

Růst HDP (%)

4,3

3,7

3,9

4,0

Míra nezaměstnanosti (%)

6,6

6,4

6,2

6,1

Inflace (%)

8,4

7,7

7,4

7,4

Deficit veřejných rozpočtů (% HDP)

1,3

0,3

0,2

-0,2

e

Dřívějšímu tahounu růstu – spotřebě domácností –
Veřejný dluh (% HDP)
12,1 11,5 10,9 10,4
docházel dech a ruské hospodářství tentokrát táhly
investice. Zápornou kontribuci k ruskému hospodářskému růstu měly opět čisté vývozy, i když ve výrazně menším
rozsahu než o rok dříve. V klíčovém těžebním průmyslu se více daří tomu ropnému než těžbě zemního plynu. Od začátku
roku 2012 jsme byli svědky růstu vývozu ropy v objemovém i finančním vyjádření.
Rusové mají své veřejné finance v pořádku a i díky stabilním příjmům z prodeje ropy a zemního plynu jejich veřejný dluh
osciluje okolo 10% hranice vůči HDP. Veřejné rozpočty jsou prakticky vyrovnané a zůstanou tak i v nejbližším období.

Trh práce
Míra nezaměstnanosti je v Rusku dlouhodobě na
relativně nízkých úrovních, když loni představovala
6,0 % a v blízké budoucnosti by měla dále mírně klesat.
Aktuální minimální mzda je zde na úrovni ekvivalentu
130 eur, což je 42 % tuzemské hodnoty.
Také průměrné mzdy jsou zde nižší než v ČR. Například
ve zpracovatelském průmyslu v roce 2011 po přepočtu
činily 523 eur, tedy zhruba o dvě pětiny méně než jsou
průměrné mzdy v tomto sektoru v České republice.

Základní ukazatele
Míra nezaměstnanosti (2011)

6,6 %

Produktivita práce k Ø EU dle FX (2010)

27,9 %

Minimální měsíční mzda (1H/2013)

130,0 €

Ø měsíční mzdy v sektorech

Rusko

ČR

Zpracovatelský průmysl (2011)

523 €

916 €

Stavebnictví (2011)

580 €

867 €

Velkoobchod a maloobchod (2011)

502 €

872 €

Činnost v oblasti nemovitostí (2011)

697 €

848 €

Ubytovací a stravovací služby (2011)

361 €

498 €
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Základy pracovního práva
Pracovní smlouvu je zde možno uzavřít na dobu neurčitou i určitou, zde však maximálně na dobu 5 let a pouze
v zákonem určených případech (dočasný zástup, sezónní pracovníci, manažeři apod.). Ruští zaměstnanci si užívají 28
dní zákonné dovolené.
Zkušební doba je stanovena na maximální délku 3 měsíců. V případě vedoucích zaměstnanců může být zkušební doba
prodloužena až na 6 měsíců. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a odstupné ve většině případů 2–3 měsíční platy. Pracovní
doba v Rusku je stanovena na 40 hodin týdně a mzda může být vyplácena pouze v rublech.

Základy obchodního práva
Nejčastějšími právními formami podnikání jsou
Právní forma
Minimální kapitál
společnost s ručením omezeným (OOO) a akciová
není stanoveno
veřejná obchodní společnost
společnost (AO). Minimální kapitál ruské s.r.o. činí
není stanoveno
komanditní společnost
10 tisíc rublů neboli 6 300 Kč, přičemž ke dni registrace
10 000 RUB
společnost s ručením omezeným
společnosti musí být splacena minimálně polovina
10 000 RUB
základního kapitálu a zbytek do jednoho roku. Akciová
uzavřená akciová společnost
společnost má dvě podoby: uzavřenou a otevřenou.
100 000 RUB
otevřená akciová společnost
Uzavřená akciovka má maximálně 50 společníků –
zakladatelů s minimálním základním kapitálem 10 tisíc rublů. Otevřená akciovka nemá omezený počet společníků. Ti se
získávají veřejným úpisem a musí dát dohromady základní kapitál ve výši alespoň 100 tisíc rublů.
Z průzkumu Světové banky vyplývá, že proces založení průměrné s. r. o. je v Rusku poměrně zdlouhavé (zabere
přibližně tři týdny) a celkové náklady se vyšplhají do výše pouze okolo 6 600 rublů (cca 4 200 CZK).

Hlavní daně a vedlejší náklady práce
Sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 20 % je
ve středo- a východoevropském kontextu spíše
nadprůměrné číslo. Opačné hodnocení můžeme provést
u rovné daně z příjmu fyzických osob, která je
charakterizována sazbou 13 % pro všechny příjmové
skupiny. Daňovým nerezidentům je z přijatých dividend
sraženo 15 %, rezidentům pouze 9 %.

Daň/odvod

sazba v %

korporátní daň

20 %

daň z dividend nerezidentům

15 %

daň z příjmu jednotlivců (rovná daň)

13 %

DPH (základní / snížená / nulová sazba)
sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel

18/10/0 %
30/10 %

Náklady na pracovní sílu zvyšuje pouze příspěvek zaměstnavatele na sociální zabezpečení, který u nižších ročních
příjmů do 568 tisíc rublů (cca 350 tisíc korun) činí 30 %, nad tuto hranici pak 10 %. Daň z přidané hodnoty má tři pásma.
Kromě standardní 18% sazby mají 10% sazbu (některé potravinářské, dětské a zdravotnické zboží, i některá periodika a
knihy) a 0% sazbu (některé služby z oblasti dopravy a přepravy).

Energetika
Nejvíce elektřiny se v Rusku vyrobí ze zemního plynu,
jehož podíl na primární produkci dosahuje přesně poloviny.
Druhým nejvýznamnějším zdrojem jsou obnovitelné zdroje
energie s podílem přesahujícím 16 %.
Energie tu nejsou drahé. V roce 2011 se elektřina
obyvatelstvu prodávala v přepočtu za 0,078 EUR za kWh a
koncové ceny zemního plynu dosahovaly výše ekvivalentu
83 EUR za 1000 metrů krychlových.

Investiční pobídky

Vývoj cen energií – Rusko (ČR)
0,080
€/kWh

90,0
€/1000m3

0,070

80,0

0,060

70,0

0,050

60,0
Elektřina (levá osa)

Zdá se, že nejlepší pobídkou pro příchod zahraničních
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obyvatel. I tak by se totiž dala vysvětlit skutečnost, proč je
Zdroj:Federální tarifní služba, koncové ceny pro obyvatelstvo
ucelený program lákání zahraničních investorů na federální
úrovni zatím v plenkách. Investiční pobídky jsou rozvinuté
zejména na regionální úrovni v tzv. Zvláštních ekonomických zónách, které jsou rozděleny podle preferovaných
hospodářských oborů. Podnikatelé v zónách usazení mohou čerpat různé úlevy, například daňové či celní.
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