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1. Shrnutí na úvod aneb jak to vidí EU Office 

Segedínský guláš, tokajské víno, čardáš, termální lázně, Balaton, Rubikova kostka a geniální Ferenc Liszt? Anebo 

spíše zvláštní daně pro banky, telekomunikace, energetiku a maloobchod, záchranný balíček od MMF a EU, 

zadlužené veřejné finance, hypotéky ve švýcarských francích, znárodnění soukromých penzí a vláda 

„kontroverzního“ Viktora Orbána? Mediální obraz současného Maďarska může občas vyznívat pesimisticky, 

pojďme se tedy podívat, jaké podnikatelské prostředí čeká investory. 

Po dlouhou dobu bylo Maďarsko vítězem ve středo- a východoevropském boji o lákání významných zahraničních 

investorů. Štědré investiční pobídky zde fungují do současnosti. Minimální investovaná částka je většinou 

10 milionů eur a za to má zahraniční investor nárok jak na dotace závislé na výši proinvestované částky, tak 

dotace na vytvořená pracovní místa. V některých případech lze čerpat příspěvky od státu i na školení 

zaměstnanců či získat dodatečné daňové úlevy. Maďarská mapa regionální investiční podpory napovídá, že na 

více než polovině území státu může investor ve formě veřejné podpory získat až 50 % uznatelných nákladů 

investičního projektu. 

Atraktivní mohou být i daně, které jsou v případě korporací progresivní. Prvních 500 milionů forintů zisku je 

v Maďarsku zdaněno pouhou 10% sazbou, každý další forint zisku pak sazbou ve výši 19 %. Daňové odvody 

mohou být navíc sníženy nejrůznějšími odpočty. Daň z  příjmů fyzických osob má rovnou sazbu, která od ledna 

2016 činí 16 % (snížení o jeden procentní bod oproti roku 2015). Zato nedaňové odvody ze mzdy maďarskou 

pracovní sílu významně zdražují. Odvody na sociální zabezpečení, kam spadá i zdravotní pojištění, odvádí jak 

zaměstnavatel, tak zaměstnanec a celkově dosahují 45,5 % hrubé mzdy. 

Z makroekonomického hlediska je Maďarsko považováno za černou ovci středoevropského regionu. Objem 

veřejného dluhu je sice stab ilizovaný, ale na úrovni 75,8 % HDP v roce 2015. Za připomenutí stojí i informace, že 

to bylo právě Maďarsko, které muselo být jako první stát Evropské unie zachraňováno – již v listopadu 2008 si 

země dojednala s Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou a EU záchranný balíček v ob jemu 20 

miliard eur. Výhled maďarské ekonomiky není příliš optimistický. Do budoucna by měla hrát větší roli domácí 

spotřeba tažená zlepšením na trhu práce a pro roky 2016 až 2017 Evropská komise očekává mírné zpomalení 

hospodářského růstu a to na 2,2 % v roce 2016 a 2,7 % HDP v roce 2017.  

V Maďarsku žije téměř 10 milionů obyvatel, což usnadňuje srovnání s přib ližně stejně velikou Českou republikou. 

Míra nezaměstnanosti byla v zemi na Dunaji v roce 2015 cca o procentní bod vyšší než u nás. Relativně nejvíce 

lidí bez práce žije v regionu Severního Alföld (Észak-Alföld), kde v roce 2014 míra nezaměstnanosti dosahovala 

11,8 %. Naopak nejméně nezaměstnaných bychom našli v regionu Západní Zadunají (Nyugat-Dunántúl), kde byla 

v roce 2013 na úrovni 4,6 %. Hodinové náklady práce v podnikatelské sféře dosahovaly v Maďarsku v roce 2014 

7,8 eur. 

Ani pracovní právo není v Maďarsku oproti České republice významně rozdílné. Práce na plný úvazek zpravidla 

čítá 40 hodin týdně, mezi dvěma po sobě jdoucími dny musí mít zaměstnanec volno v délce alespoň 11 hodin. 

Zkušební doba v Maďarsku může být maximálně 3 měsíce. Délka placené dovolené je závislá na věku. Například 

zaměstnanci nad 45 let si mohou na účet firmy užívat 30 dní placené dovolené, zaměstnanci z  kategorie juniorů 

(do 25 let) pak pouze 20 dní. 

V Maďarsku znají víceméně všechny formy obchodních společností jako u nás. Pro založení maďarské 

akciovky bez veřejné nabídky akcií (Zrt. – zártkörűen működő részvénytársaság) je třeba disponovat minimálním 

základním kapitálem ve výši přib ližně 430 tisíc korun a asi 1,7 milionu korun v případě akciové společnosti 

s veřejnou nabídkou akcií (Nyrt. - nyilvánosan működő részvénytársaság). Menší kapitálové nároky má tamější 

„eseróčko“, které má zkratku „Kft.“ (korlátolt felelősségű társaság) a na jeho založení je třeba shromáždit vklady 

společníků ve výši přib ližně 260 tisíc korun.  

Více informací nejen o podnikatelském a investičním klimatu v Maďarsku naleznete níže. Vedle vlastního 

poradenství ušitého na míru každého klienta Vám můžeme nabídnout i zprostředkování služeb naší sesterské 

banky. Erste Bank Hungary je renomovanou zavedenou bankou s kvalitními finančními produkty a bezvadnou 

znalostí místního trhu. 
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2. Profil země  

 Historický vývoj a současná politická situace 2.1.

Maďarsko vzniklo jako samostatný stát po rozpadu Rakousko -Uherské říše v roce 1918. Po druhé světové válce 

v zemi zavládl komunistický režim, který však byl považován za jeden z nejliberálnějších ze zemí Východního 

bloku. Vysloužil si tak název „gulášový socialismus“ a umožnil relativně hladký přechod k demokracii v letech 

1988-1990. První demokratické volby v roce 1990 zahájily v Maďarsku etapu budování tržní ekonomiky.  

V roce 1991 se Maďarsko společně s  Československem a Polskem dohodlo na vytvoření tzv. Visegrádské skupiny 

(po rozdělení Československa tzv. Visegrádská čtyřka). Maďarsko se připojilo k NATO v roce 1999 a o pět let 

později se začlenilo mezi země Evropské unie.  

V maďarském systému parlamentní demokracie náleží výkonná moc vládě. Předsedu vlády volí na základě 

doporučení prezidenta jednokomorový parlament (Národní shromáždění). Parlamentní volby se konají j ednou za 

4 roky. Každých 5 let volí parlament v tajné volbě prezidenta. Ve volebním  roce 2014 vyhrála maďarské volby 

národně-konzervativní strana Fidesz, která získala nadpoloviční většinu v parlamentu a zvítězila i u prezidentské 

volby. Hlasování skončilo přesvědčivým vítězstvím, když koalice Fidesz s  křesťanskými demokraty získala 133 

parlamentních křesel ze 199.  

Hlavou státu byl v roce 2012 zvolen prezident Janos Áder, předsedou současné vlády je Viktor Orbán – předseda 

Fidesz, který se stal premiérem již potřetí. 

 Přehled základních geopolitických údajů 2.2.

Oficiální název Maďarsko (Magyarorszag) 

Státní zřízení Parlamentní republika 

Rozloha 93 028 km
2 

Počet obyvatel 9 849 000 obyvatel
1) 

Etnické složení Maďaři (85,6,3 %), Romové (3,2 %), Němci 1,9 % ostatní (9,3 %) 

Hlavní město Budapešť (Budapest) 

Města nad 100 000 
obyvatel 

Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét,  

Evropské 
administrativní 
členění NUTS II  

7 regionů: Střední, Jižní a Západní Zadunají (Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat- 
Dunántúl), Severní a Jižní Velká maďarská nížina (Észak-Alföld, Dél-Alföld), Střední 
a Severní Maďarsko (Közép-Magyarország, Észak -Magyarország) 

 

  Méně rozvinuté regiony (HDP na osobu < 75 % průměru EU-27) 

  

  Více rozvinuté regiony (HDP na osobu > = 90 % průměru EU-27) 

  

 

Sousedící státy Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko 



PRŮVODCE PODNIKÁNÍM V ZAHRANIČÍ – COUNTRY REPORT: MAĎARSKO LEDEN 2016 

STRANA 5 Z 32 EU OFFICE ČS, E-MAIL: EU_OFFICE@CSAS.CZ, TEL.: +420 956 718 012 

Měna Maďarský forint (HUF) 
2) 

 

Úřední jazyk Maďarština 

Zdroj: CIA World Factbook, 
1) 

Evropská komise, předběžný údaj k 1. 1. 2015; 
2) 

dle kurzu devizového trhu 
vyhlášeného ČNB k  4. 1. 2016: 8,568 CZK za 100 HUF 

 Infrastruktura 2.3.

Letecká doprava 5 mezinárodních letišť: Budapest, Debrecen, Sármellék, Győr-Pér, Pécs-Pogány 

Silniční síť 76 075  km zpevněných silnic, z toho 1477 km dálnic 

Železnice 8 049 km, z nichž 97 % ve standardním rozchodu  

Lodní doprava 
1 622 km splavných toků, z toho většina na Dunaji 

přístavy: Budapest, Dunaujvaros, Gyor-Gonyu, Csepel, Baja, Mohacs 

zdroj: CIA World Factbook  

Mapa - silniční infrastruktura Maďarska 

 

Zdroj: KTI – Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (maďarský Institut pro dopravní výzkum) 

 Stěžejní hospodářské sektory 2.4.

V maďarském hospodářství hraje zemědělství významnější roli než v případě České republiky. Jak z hlediska 

podílu na HDP (4,4 % oproti 2,7 % v ČR), tak u podílu pracovní síly (6,8 % oproti 3,2 % v ČR). 

Služby se v Maďarsku na celkovém HDP podílejí 64,8 % a na zaměstnanosti 66,1 %. 
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Průmysl tvoří v Maďarsku 30,7 % HDP a je v něm 

zaměstnáno 27,1 % aktivní populace, což je méně 

než v průmyslově orientované České republice.  

Maďarsko má velmi příznivé zemědělské 

podmínky, zejména díky úrodné půdě. Mezi hlavní 

plodiny patří obilí, kukuřice, slunečnicová semena, 

brambory a cukrová řepa. Průmyslová produkce se 

soustředí na těžbu, hutnictví, stavební materiály 

a strojírenství.  

 Energetika 2.5.

Maďarský energetický mix se od českého výrazně 

liší. Zatímco v Česku se více než polovina elektřiny 

vyrábí z uhlí, Maďarsko na uhlí tolik závislé není 

a vyrábí z něj jen 20,8 % elektřiny (dle údajů za rok 

2013). Maďarsko se naopak více než Česko 

spoléhá na jadernou energetiku, která se na 

produkci elektřiny podílí 50,8 %, a převyšuje tak 

o více než 15 procentních bodů tuzemské hodnoty. 

Výrazná je i závislost Maďarska na zemním plynu, 

ze kterého se vyrábí 18,6 % elektřiny. Podíl 

obnovitelných zdrojů na produkci elektřiny 

dosahuje v Maďarsku 9,2 % (v České republice 

11,7 %). 

Cena elektřiny v Maďarsku posledních pět let 

postupně klesá a v polovině roku 2015 se dala 

nakoupit za 87 eurocentů/kWh, což je 

o 10 eurocentů více, než v ČR. 

Cena plynu připomínala od finanční krize jízdu po 

horské dráze. Historického maxima dosáhla v roce 

2013, kdy činila 13,3 eur/GJ. Od té doby cena 

klesá a v roce 2015 si velkoodběratel mohl plyn 

zakoupit za 10,2 eur/GJ. 

 

Sektory národního hospodářství 

Zdroj: Eurostat, data za rok 2014
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3. Makroekonomické ukazatele a trendy 

 Hrubý domácí produkt a jeho složky 3.1.

Maďarská ekonomika byla pravděpodobně 

nejtvrději z regionu zasažena hospodářskou krizí, 

která se v roce 2012 dokonce vrátila. Od roku 2013 

nicméně poměrně úspěšně roste. 

Maďarská ekonomika zaznamenala velmi solidní 

růst 3,7 % v roce 2014, zejména díky vysoké 

absorpci prostředků z evropských fondů. V roce 

2015 tempo růstu mírně pokleslo, nicméně 

hospodářský růst 2,9 % ročně je v celoevropském  

srovnání stále poměrně dobrý výsledek. Dobrou 

zprávou je, že růst je tažen zevnitř – výdaje na 

spotřebu domácností v první polovině roku 2015 

rostly až 3% tempem. Domácnostem pomohl růst 

mezd spojený s  nízkou inflací, nicméně část růstu 

poptávky domácností byla způsobena 

jednorázovými opatřeními v čele s  odškodněním 

od bank za tzv. „nelegitimní úrok“. Díky novým zahraničním investicím a poklesu importu spojeným s  poklesem 

čerpání EU fondů se na růstu maďarské ekonomiky pozitivně podepsaly také čisté exporty.  

Ekonomický výhled předpovídá další velmi mírné oslabení růstu, ten ale zůstane jednoznačně pozitivní – v roce 

2016 by měl dosáhnout 2,2 % HDP a o rok později by se měl vyšplhat na 2,5 %. Faktory, které tento růst táhnou, 

zůstávají stejné – je to posilující domácí poptávka a příliv zahraničních investic. Většímu růstu budou bránit slabší 

čerpání evropských fondů. Příznivý vývoj ve sledovaném období bude mít také trh práce – míra nezaměstnanosti 

by měla postupně klesat až k 6 % v roce 2017. Zaměstnanost se zlepšuje díky soukromému sektoru, ale také díky 

kvůli dalšímu rozšíření programu veřejných prací. 

Celková rizika pro výhled jsou spíše negativní. Pokud bude mít kauza Dieselgate výrazně negativní důsledky, 

můžou se projevit i na výsledcích maďarské ekonomiky, která hodně spoléhá na automobilový sektor. Svůj vliv 

také může mít pokračující oslabení v Číně. Naopak postupné ukončení dotací pro malé a střední podniky 

a implementace plánovaných reforem finančního sektoru může stabilizovat finanční trh a podpořit tak hospodářský 

růst. Zajímavostí je, že příliv uprchlíků, kterému Maďarsko čelilo v minulém roce a dost možná bude čelit 

i v budoucích letech, by neměl mít žádné významné následky na ekonomický výhled. 

 Veřejné finance a ceny 3.2.

Maďarsko dlouhodobě patřilo mezi nejvíce inflační 

ekonomiky v EU – například v roce 2012 překonala 

inflace v Maďarsku 5 %. V současnosti nicméně 

(podobně jako ve zbytku EU) je pro Maďarsko větší 

hrozbou deflace. Od roku 2014 se tak Maďarská 

inflace drží těsně u nuly. Základním faktorem za 

tímto vývojem jsou nízké ceny komodit, zejména 

energií či potravin. S rostoucí ekonomikou nicméně 

Evropská komise očekává, že se inflační tlaky 

probudí s  tím, jak se budou zvedat reálné příjmy. 

Na základě rozpočtu pro rok 2016 Evropská komise 

předpovídá, že deficit rozpočtu v tomto roce 

dosáhne přibližně 2,1 % HDP. Rozpočet zahrnuje 

poměrně razantní daňové škrty i zvýšení výdajů. 

HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Eurostat, roky 2015-2017 odhad Evropské komise
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Negativní efekt těchto opatření však bude převýšen pozitivními faktory – zejména snížením úrokových plateb, 

nižšími výdaji na spolufinancování „evropských projektů“ a úsporami v sociální oblasti. Z toho důvodu Evropská 

komise neočekává výraznou změnu v rozpočtové bilanci v příštích letech.  

Ve srovnání s  ostatními členy Visegrádské čtyřky je Maďarsko zdaleka nejzadluženější – veřejný dluh v roce 2015 

činil 76 % HDP. Maďarsko bylo nejzadluženější zemí v regionu dlouhodobě, nicméně během hospodářské krize 

zadlužení ještě narostlo. Ve srovnání s  ostatními je ale také jedinou zemí, které se úspěšně daří dluh snižovat – 

od roku 2012 se podíl státního dluhu na HDP snížil o 4 procentní body a do konce Evropské komise předpovídá, 

že se v příštích 2 letech o další 4 body sníží. 

Přehled základních makroekonomických indikátorů 

 2000-11 2012 2013 2014 2015
1)

 2016
1)

 2017
1)

 

Růst HDP (%) 2,3 -1,7 1,9 3,7 2,9 2,2 2,5 

Příspěvek k růstu HDP  
(procentní body) 

domácí poptávka 2,1 -2,3 2,1 3,8 2,1 0,8 2,2 

zásoby -0,2 -0,6 -0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 

čisté exporty 0,4 1,3 0,5 -0,2 0,9 1,4 0,3 

Míra nezaměstnanosti (%)
2)

 7,8 11,0 10,2 7,7 7,1 6,7 6,2 

Inflace (%)
3)

 - 5,7 1,7 0,0 0,1 1,9 2,5 

Obchodní bilance (% HDP) -4,0 2,9 3,4 2,5 3,5 4,6 4,5 

Běžný účet platební bilance (% HDP) -5,9 1,6 3,9 2,2 4,3 5,5 6,1 

Saldo veřejných rozpočtů (% HDP) -6,0 -2,3 -2,5 -2,5 -2,3 -2,1 -2,0 

Veřejný dluh (% HDP) 65,0 78,3 76,8 76,2 75,8 74,5 72,6 

Zdroj: Eurostat, Evropská komise; průměry za období, 
1)

 odhad Evropské komise, 
2)

 definice Eurostatu, 
3)

 HICP 

 Měna a úroky 3.3.

Obchodování na finančních trzích s  forintem 

i maďarskými dluhopisy víceméně odráží náladu na 

globálních trzích, měnovou politiku maďarské 

centrální banky i image země v očích zahraničních 

investorů. 

Zatímco ještě v první polovině roku 2012 se zdálo, 

že forint má nejhorší období za sebou a čekají ho 

již jen světlé zítřky, od léta 2012 se situace zcela 

změnila. Pod vlivem nestandardních 

hospodářských opatření Orbánovy vlády, snižování 

základních úrokových sazeb centrální bankou 

a silné úvěrové expozice maďarských rezidentů 

vůči zahraničním měnám (zejména švýcarskému 

franku) se kurz forintu propadal, aby na jaře roku 

2014 překonal svou historicky nejslabší hodnotu 

a dostal se až nad hranici 310 HUF/EUR, kde se s  většími či menšími výkyvy obchodoval až do začátku roku 

2016. Výrazné desinflační tlaky a globální vývoj na trzích státního dluhu se silně podepsaly na obchodování 

s maďarskými státními dluhopisy. Jejich výnosy si největší skluzavku uži ly od začátku roku 2012 do poloviny roku 

2013, když se propadly o zhruba čtyři procentní body. Od té doby se však situace na finančních trzích pro Maďary 

vyvíjí příznivě - v roce 2013 se držely kolem 6% hodnoty, ale poté pokračovaly ve svém poklesu a a od konce roku 

2014 se pohybují okolo cca 3,5 %.  

 Ekonomická vyspělost  3.4.

První dekáda tohoto století nebyla z hlediska přibližování se maďarské ekonomiky průměru Evropské unie příliš 

úspěšná. Zatímco v roce 2005 dosahovala země z Panonské nížiny 62 průměru ekonomické vyspělosti EU, o osm 

let později to bylo pouze o 4 procentní body více. Nicméně Česká republika na tom nebyla lépe, když se ve 

Devizový kurz a výnosy státních dluhopisů

Zdroj: Eurostat, ECB
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stejném období přiblížila k průměrné ekonomické výkonnosti Unie nejprve o 4 procentní body, ale po roce 2007 se 

konvergenční motor zadrhl, takže ve finále si za celé období 2005 -2012 polepšila pouze o dva procentní body. 

Rozdíl mezi ekonomickou vyspělostí Česka a Maďarska, vyjádřeno ukazatelem HDP na obyvatele v přepočtu 

paritou kupní síly, se tak za dobu našeho společného členství v Evropské unii téměř nezměnil. 

Z regionálního hlediska je naprosto dominantní region okolo hlavního města Budapešti „Közép-Magyarország“, 

který – obdobně jako hlavní město Praha v případě České republiky – jako jediný přesahuje průměrnou 

ekonomickou výkonnost Evropské unie. Druhý nejbohatší region „Nyugat-Dunántúl“ nacházející se na západu 

země u hranic s  Rakouskem dosahuje pouze 67 % průměru EU-28.  

Ukazatel HDP per capita v maďarských regionech k průměru EU 

Region (NUTS II) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Közép-Magyarország 101 102 100 104 108 107 106 105 108 

Közép-Dunántúl 59 56 56 57 54 56 58 57 59 

Nyugat-Dunántúl 62 63 59 61 61 65 67 66 67 

Dél-Dunántúl 43 42 41 43 44 44 44 44 45 

Észak-Magyarország 41 40 39 39 39 39 39 39 40 

Észak-Alföld 40 39 38 39 42 41 42 41 42 

Dél-Alföld 43 42 40 42 42 42 44 44 45 

Maďarsko 62 62 61 63 64 65 65 65 66 

ČR 80 81 84 82 83 81 83 82 82 

Zdroj: Eurostat, přepočteno paritou kupní síly 
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4. Zahraniční obchod 

 Vývoj zahraničního obchodu 4.1.

Objem zahraničního obchodu Maďarska, obdobně 

jako u ostatních zemí ve střední Evropě začal 

v  novém tisíciletí prudce narůstat. Do roku 2008 

však bylo v záporné obchodní bilanci a s  krizovým 

rokem 2009 přišel prudký pokles objemu obchodu 

(obdobně jako u většiny států Evropy). Pro 

Maďarsko to však znamenalo obrat trendu, 

a přestože poklesly obě složky zahraničního 

obchodu, export získal navrch a od roku 2009 má 

Maďarsko obchodní bilanci v přebytku. V roce 2012 

přišel mírný pokles, ale poslední dva roky jsou ve 

znamení nové rostoucí dynamiky. V roce 2014 

zaznamenalo Maďarsko historicky rekordní objem 

vývozu ve výši 112 miliard USD, zatímco import 

zaostával o cca 10 miliard. 

 Hlavní obchodní partneři 4.2.

Významné exportní trhy pro Maďarsko nejsou příliš odlišné od ostatních zemí v regionu. Nejvíce se soustředí na 

své sousedy, avšak hned první příčka je výjimkou, jež potvrzuje pravidlo. Jedná se o Německo, kam putuje více 

než čtvrtina všech vývozů. Následuje Rakousko (5,5 %); Rumunsko (5,5  %) a Slovensko (4,9 %). Česká republika 

zastává 8. příčku s  3,8 %. V top 10 exportních destinací je mimo EU pouze USA s  3,5 % na posledním místě. 

Nejvíce do Maďarska dováží (již tradičně) Německo, které se podílí na čtvrtině všech importů. Druhé místo patří 

Rakousku (7,3 %), následované Ruskem (7,1 %), Slovenskem (5,4 %) a dále Čínou (4,9 %). Česká republika je 

v žebříčku na 7. místě s  podílem 4,6 %. 

Nejvýznamnější obchodní partneři pro Maďarsko v roce 2014 

VÝVOZ DOVOZ 

země mil. USD % země mil. USD % 

1. Německo 30 840  27,5  1. Německo 26 190  25,4  

2. Rakousko 6 197  5,5  2. Rakousko 7 562  7,3  

3. Rumunsko 6 117  5,5  3. Ruská federace 7 289  7,1  

4. Slovensko 5 498  4,9  4. Slovensko 5 617  5,4  

5. Itálie 5 170  4,6  5. Polsko 5 400  5,2  

6. Francie 4 999  4,5  6. Čína 5 103  4,9  

7. Polsko 4 259  3,8  7. Česká republika 4 722  4,6  

8. Česká republika  4 244  3,8  8. Itálie 4 612  4,5  

9. Spojené království 4 043  3,6  9. Nizozemsko 4 232  4,1  

10. USA 3 942  3,5  10. Francie 4 192  4,1  

Zdroj: databáze zahraničního obchodu OSN 

Vývoj zahraničního obchodu (mld. USD)

Zdroj: databáze zahraničního obchodu OSN
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 Komoditní struktura zahraničního obchodu 4.3.

 Přehled obchodovaných komodit dle skupin 4.3.1.

Maďarsko se ve svém regionu nevymyká ani z hlediska komoditní struktury, jelikož přes polovinu všech vývozů 

tvoří „Stroje a dopravní prostředky“ následované s  výrazným odstupem „Chemikáliemi a příbuznými výrobky“ 

a „Tržní výrobky tříděné hlavně dle materiálu“, jež zabírají okolo 10 % z pomyslného koláče.  

Struktura dovozů je obdobná, avšak nepanují v ní tak veliké rozdíly. První kategorie je s  exporty totožná, avšak 

zabírá „pouze“ 44 %. Kategorie Tržních výrobků tříděných dle materiálu zabírá 14 %, na třetím místě je kategorie 

„Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály“ s 12 %.  

Necelou polovinu vzájemně obchodovaných komodit mezi ČR a Maďarskem tvoří „Stroje a dopravní prostředky“, 

následované „Tržní výrobky tříděné dle materiálu“ (17 a 15 %) a na třetí „Chemikálie a příbuzné výrobky“ 

(16 a 12 %). 

Vývoz a dovoz obchodovaných komodit v Maďarsku dle skupin v roce 2014 

kódy SITC rev.4 

VÝVOZ DOVOZ 

Svět Česká republika Svět Česká republika 

mil. USD % mil. USD % mil. USD % mil. USD % 

Potraviny a živá zvířata 7 674 7 290 7 4 414 4 228 5 

Nápoje a tabák 448 0 35 1 476 0 41 1 

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv  2 213 2 46 1 1 894 2 31 1 

Minerální paliva, maziva a příb. materiály  3 772 3 39 1 12 427 12 201 4 

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky  635 1 33 1 216 0 36 1 

Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 11 994 11 665 16 11 637 11 574 12 

Tržní výrobky tříděné hlavně dle materiálu 11 764 10 718 17 14 070 14 707 15 

Stroje a dopravní prostředky 60 637 54 1 815 43 45 839 44 2 325 49 

Průmyslové spotřební zboží 10 433 9 464 11 7 378 7 318 7 

Komodity a předměty obchodu, j.n. 2 626 2 139 3 4 761 5 261 6 

Celkem 112 198 110 4 244 100 103 111 100 4 722 100 

Zdroj: databáze zahraničního obchodu OSN, SITC – standardní mezinárodní klasifikace zboží 

 Nejobchodovanější komodity 4.3.2.

Desítka nejobchodovanějších komodit respektuje výše uvedené nejobchodovanější obchodní skupiny. Největší 

exporty mají na svědomí automobily pro přepravu osob (10,1 %), následované součástkami pro automobily 

(4,8 %) a spalovacími motory (3,7 %). 

Automobilové součástky jsou také nejvíce dováženou komoditou s  5,3% podílem. Následují energetické suroviny, 

specificky surové minerální oleje (4,4 %) a zemní plyn (4,1 %). 
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Globálně nejobchodovanější komodity v Maďarsku v roce 2014 

VÝVOZ DOVOZ 

komodita HS kód mil. USD % komodita HS kód mil. USD % 

1. Auta os aj vozidla motorová pro 

přepravu osob 

8703 11 031 10,1 1. Části součásti vozidel motor 

osob aj traktorů 

8708 5 232 5,3 

2. Části součásti vozidel motor 

osob aj traktorů  

8708 5 302 4,8 2. Oleje minerální a z nerostů 

živičných surové 

2709 4 309 4,4 

3. Motory píst zážehové spalovací 

vratné rotační 

8407 4 052 3,7 3. Plyn zemní a jiné uhlovodíky 

plynné 

2711 4 057 4,1 

4. Léky odměřené ne krev 

antisera ap vata aj 

3004 3 655 3,3 4. Přístroje telefonní,ost.přístroje 

pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 

8517 3 015 3,1 

5. Přístroje telefonní,ost.přístroje 

pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 

8517 3 447 3,1 5. Léky odměřené ne krev antisera 

ap vata aj 

3004 2 667 2,7 

6. Stroje automat zprac dat 

jednotky snímače ap 

8471 2 972 2,7 6. Části součásti pro motory pístové 8409 2 547 2,6 

7. Monitory,projektory bez 

TV;přijímače televizní 

8528 2 701 2,5 7. Auta os aj vozidla motorová pro 

přepravu osob 

8703 2 317 2,4 

8. Motory pístové vznětové s 

vnitřním spalováním 

8408 2 510 2,3 8. Obvody integrované elektronické 8542 2 228 2,3 

9. Přístroje regulační kontrolní 

automatické 

9032 2 420 2,2 9. Oleje minerální a z ner živičných 

ne surové 

2710 2 195 2,2 

10. Dráty kabely vodiče elektr ost 

izolované aj 

8544 2 279 2,1 10. Dráty kabely vodiče elektr ost 

izolované aj 

8544 1 815 1,8 

Zdroj: databáze zahraničního obchodu OSN, HS – harmonizovaný systém popisu zboží (názvosloví dle ČSÚ) 
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5. Obyvatelstvo a trh práce 

 Národní statistiky trhu práce  5.1.

Míra nezaměstnanosti se v Maďarsku pohybuje 

na úrovni zhruba 7 %, tedy hluboko pod průměrem 

Evropské unie. Ještě v roce 2010 to se však vlivem 

hospodářské krize pohybovala na úrovni 11 %. 

Podle posledních dostupných údajů Eurostatu byla 

měsíční míra nezaměstnanosti v říjnu 2015 ve výši 

6,4 % (4,6 % v České republice). Podle podzimní 

prognózy Evropské komise z roku 2015 by se 

maďarská míra nezaměstnanosti v roce 2017 měla 

ještě snížit na 6,2 %. 

Produktivita práce vyjádřená ve standardu kupní 

síly za odpracovanou hodinu dosahovala 

v Maďarsku ve sledovaném období nižších hodnot 

než v České republice a v roce 2013 byla na 

61,2 % průměru EU. V posledních letech je patrné 

přibližování úrovně produktivity v Maďarsku k ČR. 

Hodinové náklady práce v podnikatelské sféře dosáhly v roce 2014 výše 7,8 eur, což je přibližně na úrovni jedné 

třetiny průměrných hodinových nákladů práce v celé EU (24,5 eur) a odpovídaly zhruba 4/5 úrovně v České 

republice (9,6 eur).  

Hodinové náklady práce v podnikatelské sféře v EUR 

Země 2010 2011 2012 2013 2014 

Maďarsko 7,3 7,6 7,9 7,8 7,8 

ČR 9,9 10,5 10,7 10,4 9,6 

EU 22,5 23,1 23,6 23,8 24,5 

Zdroj: Eurostat, podnikatelská sféra – NACE Rev.2 odvětví B-N 

Minimální měsíční mzda v Maďarsku bývá téměř každoročně navyšována. Od ledna 2016 je stanovena ve výši 

111 000 forintů pro nekvalifikované pracovníky a 129 000 forintů pro kvalifikované, což představuje zhruba 6% 

navýšení oproti roku 2015.  

Minimální mzda v Maďarsku je po přepočítání na eura (352 eur) jen o něco málo nižší než v České republice (366 

eur), kde s účinností od 1. ledna 2016 byla základní sazba minimální měsíční mzdy pro stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin navýšena o 700 Kč oproti výši z roku 2015 na 9 900 Kč. 

Minimální měsíční mzda v Maďarsku (a ČR) 

Minimální mzda Měna 2012 2013 2014 2015 2016 

Maďarsko 
EUR 323 332 328 333 352 

HUF 93 000 98 000 101 500 105 000 111 000 

ČR 
EUR 312 308 310 338 366 

CZK 8 000 8 500 8 500 9 200 9 900 

Zdroj: Eurostat  

Vývoj nezaměstnanosti a produktivity práce

Zdroj: Eurostat, produktivita práce pro odpracovanou hodinu
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 Regionální statistiky trhu práce (NUTS II) 5.2.

Podíl obyvatel s  ukončeným středoškolským vzděláním v roce 2014 se ve všech maďarských regionech pohybuje 

okolo 60 % (Česká republika 71,7 %), nejvyššího podílu dosahuje region Západní Zadunají (Nyugat-Dunántúl) 

s 65,6 %. Podíl obyvatel s  ukončeným vysokoškolským vzděláním v Maďarsku je 23,4 %, tedy mírně nad 

průměrem ČR (21,5 %). Výjimkou je region hlavního města Közép-Magyarország (35,3 %), kde podíl 

vysokoškoláků vysoko převyšuje ostatní regiony. 

 Situace z hlediska nezaměstnanosti se v jednotlivých regionech v posledních letech velmi zlepšila (řádově o 

několik procentních bodů). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v roce 2014 v regionu Severní Alföld, kde 

dosahovala 11,8 %. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti byla v regionu Západní Zadunají 4,6 %. 

Vybrané ukazatele trhu práce v Maďarsku (a ČR) v roce 2014 

Region (NUTS II) Počet obyvatel Absolventi SŠ
1)

 Absolventi VŠ
2)

 
Míra 

nezaměstnanosti
3) 

Střední Maďarsko 2 965 413 54,2 % 35,3 % 6,2 % 

Střední Zadunají 1 069 190 64,6 % 17,6 % 5,6 % 

Západní Zadunají 984 521 65,6 % 19,7 % 4,6 % 

Jižní Zadunají 917 492 60,8 % 17,9 % 7,8 % 

Severní Maďarsko 1 176 894 61,6 % 17,1 % 10,4 % 

Severní Alföld 1 484 375 59,1 % 17,7 % 11,8 % 

Jižní Alföld 1 279 480 62,6 % 18,9 % 9,0 % 

Maďarsko 9 877 365 59,7 % 23,4 % 7,7 % 

Česká republika 10 512 419 71,7 % 21,5 % 6,1 % 

Zdroj: Eurostat, 
1)

podíl absolventů s nejvyšším dosaženým středoškolským vzděláním  ve věku 25–64 let na počtu 

obyvatel daného regionu, 
2)

podíl absolventů s nejvyšším dosaženým vysokoškolským vzděláním  ve věku 25–64 let 

na počtu obyvatel daného regionu; 
3) 

míra zaměstnanosti osob starších 15 let 

Míra nezaměstnanosti v maďarských regionech v roce 2014 

 

Zdroj: Eurostat 
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 Odvětvová statistika trhu práce 5.3.

Ve srovnání s  Českou republikou jsou měsíční náklady práce ve vybraných odvětvích v Maďarsku v roce 2013 

zhruba o pětinu nižší. Jen o desetinu nižší jsou náklady práce v odvětví „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu“, kde jsou taky jedny z nejvyšších měsíčních nákladů práce v Maďarsku (2 183 eur) 

společně s  odvětvím „Informační a komunikační činnosti“ (2 230 eur). Nejnižší měsíční náklady práce jsou ze 

sledovaných odvětví v „Ubytování, stravování a pohostinství“ (702 eur). Oproti průměru Evropské unie jsou 

náklady práce v Maďarsku zhruba na třetinové úrovni. 

Měsíční náklady práce ve vybraných odvětvích v EUR za rok 2013 

Odvětví Maďarsko ČR EU Maďarsko/ČR Maďarsko/EU 

Průmysl
1)

 1 236 1 515 3 638 82 % 34 % 

Zpracovatelský průmysl 1 204 1 475 3 617 82 % 33 % 

Výroba a rozvod elektřiny, 

plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu 

2 183 2 505 4 808 87 % 45 % 

Stavebnictví 1 027 1 419 3 241 72 % 32 % 

Podnikatelské služby
2)

 1 287 1 584 3 608 81 % 36 % 

Velkoobchod a maloobchod; 

opravy a údržba motorových 
vozidel 

1 092 1 434 3 058 76 % 36 % 

Doprava a skladování 1 137 1 389 3 347 82 % 34 % 

Ubytování, stravování a 
pohostinství 702 916 2 217 77 % 32 % 

Informační a komunikační 
činnosti 

2 230 2 895 5 089 77 % 44 % 

  Činnosti v ob lasti nemovitostí  786 1 329 3 582 59 % 22 % 

  Profesní, vědecké a technické 
činnosti 

1 822 2 150 4 936 85 % 37 % 

Podnikatelská sféra
3)

 1 251 1 537 3 588 81 % 35 % 

Zdroj: Eurostat; pozn.: měsíční náklady práce zahrnují veškeré náklady spojené se zaměstnáváním: mzdy a platy, 

příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení, náklady na pracovní školení, náklady na přijímání nových 

zaměstnanců, ošatné, apod.; 
1)

do „Průmyslu“ patří odvětví „Těžba a dobývání“, „Zpracovatelský průmysl“, „Výroba 

a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“, „Zásobování vodou, činnosti související s odpadními 

vodami, odpady a sanacemi“;  
2)

do „Podnikatelských služeb“ patří odvětví „Velkoobchod a maloobchod, opravy 

a údržba motorových vozidel“, „Doprava a skladování“, „Informační a komunikační činnosti“, „Ubytování, 

stravování a pohostinství“, „Peněžnictví a pojišťovnictví“, „Činnosti v ob lasti nemovitostí“, „Profesní, vědecké 

a technické činnosti“, „Administrativní a podpůrné činnosti“; 
3)

do „Podnikatelské sféry“ patří „Průmysl“, 

„Stavebnictví“ a „Podnikatelské služby“ 

 Pracovněprávní aspekty 5.4.

Maďarské pracovní právo je upraveno Zákoníkem práce z roku 2011 (Munka Törvénykönyvéről), který vešel 

v platnost 1. července 2012. 

 Pracovní smlouva 5.4.1.

Pracovní smlouva musí být uzavřena v písemné formě a musí obsahovat identifikaci zaměstnance 

i zaměstnavatele, popis práce, místo výkonu práce a mzdový základ, délku placené do volené a další údaje. 

Pracovní smlouva se uzavírá zpravidla na dobu neurčitou, může ale být uzavřena i na dobu určitou (maximálně 

však na pět let). 
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Pracovní smlouva se běžně uzavírá na plný pracovní úvazek. V případě částečného pracovního úvazku musí být 

ve smlouvě specifikováno, že se jedná o částečný pracovní úvazek. V pracovní smlouvě může být stanovena 

zkušební doba. Dohodou obou stran se může upravovat, zkrátit či prodloužit, ovšem nesmí překročit délku 

3 měsíců. Během zkušební doby může zaměstnanec i zaměstnavatel okamžitě a bez udání důvodu pracovní 

poměr ukončit. 

Zaměstnanci se mohou společně spojit a vyjednávat kolektivní pracovní smlouvu, která může upravit některé 

zákonem stanovené vztahy zaměstnanců a zaměstnavatele. Jednání o kolektivní smlouvě mohou probíhat buď 

v odborech nebo v rámci tzv. rady zaměstnanců nebo díky spolupráci několika zaměstnanců. 

Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou. Tato možnost je plně v režii zaměstnance a zaměstnavatele 

a zákon jí neklade žádné překážky. Jedinou podmínkou této vzájemné a dobrovolné dohody je uvedení data 

ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec může rovněž kdykoliv ukončit pracovní poměr na  dobu neurčitou bez 

udání důvodu avšak v písemné formě.  

V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele musí být udán důvod – existuje 30denní výpovědní lhůta, která 

může být prodloužena o 5 až 60 dní v závislosti na délce trvání pracovního poměru. Na základě  dohody smluvních 

stran může být výpovědní lhůta prodloužena až na šest měsíců. Výpověď nelze dát zaměstnanci v době jeho 

nemoci, mateřské dovolené apod.  

Zaměstnanec může být propuštěn z důvodu restrukturalizace firmy nebo ukončením  činnosti, jíž se zaměstnanec 

zabývá. V takovém případě má zaměstnanec nárok na odstupné, ale jen v případě, že předtím pracoval 

u zaměstnavatele nejméně tři roky. Výše odstupného se pohybuje od jednoho až po šest měsíčních platů. 

Zaměstnavatel i zaměstnanec může ukončit pracovní vztah, pokud se druhá strana úmyslně či z hrubé nedbalosti 

dopustí hrubého porušení pracovních povinností či jiným způsobem učiní další existenci pracovního poměru 

nemožnou. 

 Pracovní doba 5.4.2.

Práce na plný úvazek čítá 40 hodin týdně (8 hodin denně), po dohodě obou stran může být stanoven i zkrácený 

pracovní úvazek. Pokud zaměstnanec pracuje přesčas (s omezením maximálně 12 hodin denně či 60  hodin 

týdně), musí být přesčasy nahrazeny do osmi týdnů pracovním volnem. Zaměstnanci náleží v průběhu pracovního 

dne po 6 hodinách odpočinek v délce 20 minut. 

Mezi dvěma následujícími pracovními dny by mělo být alespoň jedenáctihodinové volno na odpočinek. 

Zaměstnanci by měli mít minimálně dva dny v týdnu volno, jeden z nich by měla být neděle. Vyžaduje-li to předmět 

podnikání, může tento rozvrh zaměstnavatel se souhlasem zaměstnance upravit. Ovšem platí, že každý týden by 

měl mít zaměstnanec 48 po sobě jdoucích hodin volno. Délka placené dovolené je rozdělena dle věku 

zaměstnance a pohybuje se od 20 dní pro zaměstnance mladší 25 let, až po 30 dní pro zaměstnance starší 45 let. 

Zaměstnanci mají v určitých případech nárok na další dny dovolené (např. pokud ještě nedosáhly věku 18 let, dále 

dle počtu dětí a pokud pracují trvale v podzemí).  

 Vysílání pracovníků do Maďarska 5.4.3.

Před vysláním pracovníka je nutno zažádat o  vystavení standardizovaného formuláře A1 na místně příslušné 

okresní správě sociálního zabezpečení, který potvrzuje příslušnost k právním předpisům země původu. Vyslaný 

pracovník musí ještě před zahájením výkonu práce požádat o daňový identifikační znak (adóazonosító jel) na 

místně příslušném daňovém úřadě (Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV). 

Dále si je nutno opatřit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Tento průkaz dokládá, že zaměstnanec v zemi 

původu přispívá do systému zdravotního pojištění. Je také žádoucí, aby zaměstnanci byli vybaveni kopií pracovní 

smlouvy, která doloží formu pracovního poměru k zaměstnavateli a délku jejího trvání. Dalším vhodným 

dokumentem je doklad potvrzující výši mzdy a kopie smlouvy (či objednávky) na prováděnou službu. Dále je nutné 

důkladně vést knihu o docházce s vyznačením příchodu na pracoviště, odchodu z něj, přestávek apod., aby bylo 

možné dokázat, že jsou respektována všechna příslušná pravidla dané země. Zaměstnanec musí taky mít 

k dispozici identifikační doklady. Pokud plánovaná délka vyslání překročí 3 měsíce, pracovníci musí nahlásit 

pobyt na místní úřadovně (cizinecké policie). 
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V případě, že kumulované vyslání (součet všech dob vyslání pracovníka) překročí 183 dní (v tom p řípadě je lhůta 

30 dní pro oznámení), podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění se zaměstn avatel registruje 

u daňového úřadu v místě, kam byli pracovníci vysláni pro účel platby daně ze závislé činnosti. Stejně tak dojde ke 

zdanění vyslaného zaměs tnance i v případě, že vysílajícímu podniku vznikne v zemi vyslání stálá provozovna. 

Pro občany České republiky neexistuje notifikační povinnost v Maďarsku. Občané států Evropské unie mají 

zajištěné stejné pracovní podmínky jako občané Maďarska. 

V Maďarsku je v oblasti sociálního pojištění zaměstnavatel povinen uchovávat dokumenty související s  placením 

příspěvků sociálního pojištění a přiznáváním příspěvků po dobu pěti let. 

V Maďarsku je v oblasti sociálního pojištění zaměstnavatel povinen schraňovat dokumenty související s  placením 

příspěvků sociálního pojištění a přiznáváním příspěvků po dobu pěti let. 
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6. Dotace a pobídky 

 Státní investiční pobídky 6.1.

Maďarsko nabízí zahraničním investorům rozsáhlou škálu investičních pobídek - především ve formě peněžních 

dotací (poskytovaných vládou nebo dotací z fondů EU), daňových úlev, nízkoúročených půjček, snížených cen 

pozemků (mohou být poskytnuty také zdarma), dotací na školení a tvorbu pracovních míst.  

 Regionální podpora  6.1.1.

Míra investiční podpory (pro velké podniky) se liší dle regionu a může dosahovat až 50 % uznatelných nákladů. 

Výše podpory může být navýšena o 10 procentních bodů pro střední podniky a o 20 procentních bodů pro malé 

podniky, jestliže výše investice nepřesahuje 50 mil. eur. 

Maximální míra regionální investiční podpory v Maďarsku 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ucelený přehled míry intenzity podpory pro regiony Středního Maďarska naleznete zde (str. 75): 

http://hipa.hu/media/11267/hipa_clickonhungary.pdf 

Zdroj: Maďarská agentura na podporu investic (HIPA) 

Následující tabulka uvádí maximální výši podpory pro velké investiční projekty (hodnota investice přesahuje 50 

mil. eur) v regionu při dané výši uznatelných nákladů.  

Maximální výše podpory  

Uznatelné náklady Max. výše podpory 

do 50 mil. EUR 100 % regionálního stropu 

50 – 100 mil. EUR 50 % regionálního stropu* 

nad 100 mil. EUR 34 % regionálního stropu* 

*týká se té části investice, která je v rozmezí 50 – 100 mil. eur resp. přesahuje 100 mil. eur 

Zdroj: Maďarská agentura na podporu investic (HIPA) 

Severní Maďarsko Severní Alföld 

Jižní Alföld 

Jižní Zadunají 

Západní Zadunají 

Střední Zadunají 

Střední Maďarsko 

50 % 

25 % 

0 / 20 / 35 %* 

35 % 

http://hipa.hu/media/11267/hipa_clickonhungary.pdf
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 Daňové pobídky 6.1.2.

Maďarsko nabízí investorům daňovou úlevu pro rozvoj v podobě snížené korporátní daně. Jedná se o  osvobození 

z platby 80 % výše korporátní daně po dobu 10 let od uskutečnění investice (sazba korporátní daně činí 10 % do 

obratu 500 mil. HUF a 19 % nad obrat 500 mil. HUF). 

Podmínkou pro získání úlevy je investice v minimální výši 3 mld. HUF a minimálně 150 nově vytvořených 

pracovních míst nebo investice v minimální výši 1 mld. HUF a 75 nově vytvořených míst (v preferovaných 

regionech). Poskytovatelem pobídky je Ministerstvo hospodářství. 

 Pobídky založené na rozhodnutí vlády 6.1.3.

Peněžní pobídky založené na rozhodnutí Maďarské vlády lze uplatnit na investice do aktiv (např. greenfieldy, 

brownfieldy či rozšíření kapacit) či za účelem vytvoření nových pracovních míst. 

Pobídky jsou nabízeny pro investice větší než 10 či 20 mil. EUR a vytvářejí určitý počet nových pracovních míst 

v závislosti na účelu a umístění investice. 

a) Pobídky pro investice do aktiv 

Uznatelné náklady pro investice ve výrobě zahrnují nákup pozemku, náklady na výstavbu  či pronájem budovy, 

infrastrukturální náklady, nákup nových zařízení a strojů, nehmotný majetek apod. 

Zdroj: Maďarská agentura na podporu investic (HIPA) 

Podmínky pro získání: 

 Investice o objemu min. 20 mil. EUR a min. 100 vytvořených pracovních míst  v těchto župách (viz 

mapa výše): Fejér, Komárom -Esztergom a Győr-Moson-Sopron;  

 Investice o objemu min. 10 mil. EUR a min. 50 vytvořených pracovních míst v těchto regionech: 

Severní Maďarsko, Severní Alföld, Jižní Alföld, Jižní Zadunají a těchto župách: Veszprém, Zala a Vas; 

 Investice o objemu min. 20 mil. EUR a min. 100 vytvořených pracovních míst  v případě začínající 

investice, která přináší nějakou novou ekonomickou aktivitu a je prováděna velkým podnikem 

v preferovaných oblastech regionu Střední Maďars ko; 

 Investice o objemu min. 5 mil. EUR a min. 100 vytvořených pracovních míst  v případě začínající 

investice přinášející novou ekonomickou aktivitu v následujících regionech: Severní Maďarsko, Severní 

Alföld, Jižní Alföld, Jižní Zadunají a v těchto župách: Veszprém, Zala a Vas; 

 Mimo to mohou být v každém regionu dotovány investice, jejich účelem je vytvoření či expanze 

regionálního centra sdílených služeb, které vytvoří 50 pracovních míst. 

Baranya 

Somogy 

Zala 

Vas Veszprém 

Tolna 

Fejér 

Bács- 

Kiskun 

Csongrád 

Békés 

Pest 

Nógrád 

Hev es 

Borsod-

Abaúj -

Zemplén Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

Hajdú-

Bihar Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Győr-Moson-

Sopron 

Komárom-

Esztergom 

min. 10 mil. EUR a min. 50 pracovních míst / min. 5 mil. EUR a min. 100 pracovních míst 

min. 20 mil. EUR a min. 100 pracovních míst 

dotace nemůže být poskytnuta (Budapešť) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron
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b) Pobídky pro vytvoření nových pracovních míst 

Mezi uznatelné náklady patří 24 měsíční plat a příspěvek na nové zaměstnance. 

Zdroj: Maďarská agentura na podporu investic (HIPA) 

Podmínky pro získání: 

 Investice o objemu min. 10 mil. EUR a min. 100 vytvořených pracovních míst  v těchto župách (viz 

mapa výše): Fejér, Komárom -Esztergom a Győr-Moson-Sopron;  

 Investice o objemu min. 10 mil. EUR a min. 50 vytvořených pracovních míst v těchto regionech: 

Severní Maďarsko, Severní Alföld, Jižní Alföld, Jižní Zadunají a těchto župách: Veszprém, Zala a Vas; 

 Investice o objemu min. 10 mil. EUR a min. 100 vytvořených pracovních míst v případě začínající 

investice, která přináší nějakou novou ekonomickou aktivitu a je prováděna velkým podnikem 

v preferovaných oblastech regionu Střední Maďarsko; 

 Mimo to mohou být v každém regionu dotovány investice, jejich účelem je vytvoření či expanze 

regionálního centra sdílených služeb, které vytvoří 50 pracovních míst. 

 Další pobídky 6.1.4.

a) Dotace na školení 

Maďarská vláda nabízí také dotace pro školení zaměstnanců. Podmínkou pro získání je vytvoření minimálně 50 

nových pracovních míst. 

Počet vytvořených pracovních míst Výše dotace 

50 - 250 max. 0,5 mil. EUR 

251 - 500 max. 1 mil. EUR 

501 - 750 max. 1,5 mil. EUR 

více než 751 max. 2 mil. EUR 

Zdroj: Maďarská agentura na podporu investic (HIPA) 

Výše dotace na obyvatele nesmí překročit 3 000 EUR a maximální míra podpory pro školení je stanovena ve výši 

50 % (může být navýšeno v případě MSP a pro školení postižených a znevýhodněných zaměstnanců).  

Podpora se vztahuje na všechny regiony Maďarska.  

 

Baranya 

Somogy 

Zala 

Vas Veszprém 

Tolna 

Fejér 

Bács- 

Kiskun 

Csongrád 

Békés 

Pest 

Nógrád 

Hev es 

Borsod-

Abaúj -

Zemplén Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

Hajdú-

Bihar Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Győr-Moson-

Sopron 

Komárom-

Esztergom 

min. 10 mil. EUR a min. 50 pracovních míst 

min. 10 mil. EUR a min. 100 pracovních míst 

dotace nemůže být poskytnuta (Budapešť) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Borsod-Aba%C3%BAj-Zempl%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron
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b) Sleva na příspěvek na sociální pojištění 

Příspěvek na sociální pojištění může činit 0 %, 12,5 % či 14 % v závislosti na klasifikaci zaměstnance (namísto 

27% sazby). Tato úleva může být přednostně poskytnuta skupinám do výše hrubé mzdy 100  000 HUF, 

pracovníkům v oblasti výzkumu a vývoje s  titulem Ph.D. do výše hrubé mzdy 500 000 HUF či studentům 

doktorandského studia do výše hrubé mzdy 200  000 HUF. 

 Fondy Evropské unie 6.2.

Pro nové rozpočtové období 2014-2020 jsou pro Maďarsko připraveny z evropských fondů finanční prostředky ve 

výši 25,0 mld. eur. V rámci politiky soudržnosti se jedná celkem o 21,9 mld. eur, které budou financovány  

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (CF) 

z čehož: 

 49,8 mil. eur v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých (YEI); 

 361,8 mil. eur určených programům Evropské územní spolupráce (ETC). 

Dále je pak určeno 3,45 mld. eur na financování rozvoje zemědělství a venkovských oblastí, což bude financováno 

prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a 39 mil. eur v rámci Evropského 

námořního a rybářského fondu (EMFF). 

Pro programovací období 2014-2020 bylo v Maďarsku vytvořeno celkem 9 operačních programů – 5 národních 

tematických OP financovaných z ERDF, ESF, a CF; 2 teritoriální financované z ESF a CF; Program rozvoje 

venkova financovaný z EAFRD a operační program Rybářství financovaný z EMFF. Přehled všech  OP, jejichž 

prostřednictvím budou prostředky rozdělovány, se nachází v tabulce níže. 

Přehled operačních programů v Maďarsku pro období 2014-2020 a jejich alokace 

OP Fondy Rozpočet (mil. EUR) 

OP Rozvoj lidských zdrojů ERDF, ESF 2 612,8 

OP Ekonomický rozvoj a inovace ERDF, ESF, YEI 7 684,2 

OP Veřejná správa a služby ESF, CF 794,8 

OP Environmentální a energetická účinnost ERDF, CF 3 217,1 

OP Integrovaná doprava ERDF, CF 3 331,8 

Územní operační program ERDF, ESF 3 390,1 

OP Konkurenceschopné střední Maďarsko ERDF, ESF 463,7 

Program rozvoje venkova EAFRD 3 455,3 

OP Rybářství EMFF 39,1 

Zdroj: Evropská komise 

 Připravované akce 6.3.

V této kapitole přinášíme přehled připravovaných akcí, které se konají na území Maďarska. 

Datum Název akce Druh akce Místo konání 

6. 04. 2016 CONSTRUMA 2016  Výstava / Veletrh Budapešť, Maďarsko  

Zdroj: CzechTrade 

http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/akce-construma-2016/
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7. Obchodně-právní aspekty podnikání 

 Právní formy podnikání 7.1.

Zahraniční podnikatelé a společnosti volí pro svou expanzi na maďarský trh nejčastěji formu obchodní společnosti, 

reprezentační kanceláře, nebo pobočky.  

Od 15. března 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník, který upravuje i právnické osoby (včetně  

detailního popisu pravidel pro obchodní společnosti). Ustanovení tohoto zákoníku platí pro všechny společnosti 

založené po 15. březnu 2014 a pro společnosti založené před tímto datem platí, že se musí nové legislativě 

přizpůsobit do jednoho roku v případě komanditní společnosti, resp. do dvou let v případě společnosti s  ručením 

omezeným a akciové společnosti. Mezi hlavní změny patří zvýšení základního kapitálu u společností s  ručením  

omezeným na 3 miliony forintů (z původních 500 tisíc forintů).  

Stejně jako v ostatních členských státech je v Maďarsku možné v souladu s legislativou EU i založení nadnárodní 

Evropské společnosti (Societas Europaea – SE) či Evropského hospodářského zájmového sdružení 

(European Economic Interest Grouping – EEIG).  

Obchodní společnosti mohou v Maďarsku zakládat fyzické osoby (rezidenti i nerezidenti), právnické osoby 

i obchodní společnosti bez právní subjektivity. 

 Kapitálové společnosti 7.1.1.

Mezi kapitálové společnosti v Maďarsku patří společnost s ručením omezeným (Kft.) a akciová společnost 

(Rt.). Společníci (resp. akcionáři) kapitálových společností ručí za závazky společnosti jen do výše svého 

nesplaceného vkladu.   

Nejvyšším orgánem kapitálových společností je valná hromada. Řízení společnosti přísluší statutárnímu orgánu 

a kontrolní orgán představuje dozorčí rada. 

Kapitálové společnosti v Maďarsku a požadovaný základní kapitál  

Kapitálová společnost Maďarský název 
Minimální základní 

kapitál 

Společnost s ručením omezeným 
Kft. 

korlátolt felelősségű társaság 

3 mil. HUF  

(cca 260  tis. CZK)
1)

 

Akciová společnost soukromá (bez 
veřejné nabídky na úpis akcií) 

Zrt. 

zártkörűen működő részvénytársaság 

5 mil. HUF  

(cca 430 tis. CZK)
1)

 

Akciová společnost veřejná 
(s veřejnou nabídkou na úpis akcií) 

Nyrt. 

nyilvánosan működő részvénytársaság  

20 mil. HUF  

(cca 1,7 mil. CZK)
1)

 

Zdroj: Maďarská agentura na podporu investic (HIPA), 
1)

dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k  4. 1. 2016: 
0,08568 CZK/HUF 

7.1.1.1. Společnost s ručením omezeným  

Společnost s ručením omezeným (Kft.) je vzhledem k poměrně malým nárokům na formální požadavky 

a omezenému ručení nejrozšířenější formou společností v Maďarsku. Založit ji může jeden či více společníků 

(fyzických a/nebo právnických osob). 

Minimálně požadovaný základní kapitál u společnosti s  ručením omezeným je v Maďarsku 3 miliony forintů 

(cca 260 tisíc korun). V zakladatelské smlouvě musí být uvedena výše vkladu společníků a poměr jejich 

hlasovacích práv. Práva společníků a jejich podíl na aktivech společnosti určuje jejich obchodní podíl. Výše 

obchodního podílu společníků zpravidla odpovídá výši jejich kapitálového vkladu do společnosti.  

Společníci mají právo na podíl ze zdaněného zisku odpovídající jejich obchodnímu podílu ve společnosti.  

Statutárním orgánem Kft. je jeden či více jednatelů.  
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7.1.1.2. Akciová společnost 

Platná legislativa v Maďarsku definuje dva typy akciových společností (Rt.) – soukromou akciovou společnost 

(Zrt. - základní kapitál formou akcií upisují pouze zakladatelé) a veřejnou akciovou společnost (Nyrt. - akcie jsou 

upsány pouze veřejnou nabídkou). Od roku 2014 musí být všechny akciové společnosti založeny jako soukromé 

akciové společnosti, pak teprve mohou být přeměněny na veřejnou akciovou společnost.  

U soukromých akciových společností musí být základní kapitál alespoň 5 milionů forintů (cca 430 tisíc korun). 

Množství a nominální hodnota akcií je při založení Zrt. předem určena. Soukromou akciovou společnost může 

založit jedna či více osob (fyzických a/nebo právnických). U tohoto typu společnosti není povolena  veřejná 

nabídka k úpisu akcií.  

Veřejná akciová společnost (s veřejnou nabídkou akcií) je tvořena přeměnou soukromé akciové společnosti. U 

veřejných akciových společností je požadován základní kapitál minimálně ve výši 20  milionů forintů (cca 1,7 

milionů korun).  

 Komanditní společnost 7.1.2.

Další alternativou pro založení společnosti v Maďarsku může být komanditní společnost (Bt.), která však není 

tak rozšířená jako kapitálové společnosti. Pro založení komanditní společnosti je třeba alespoň dvou společníků – 

minimálně jednoho komanditisty, který se na společnosti podílí svým kapitálovým vkladem, a jehož ručení je 

omezeno pouze do výše tohoto vkladu, a minimálně jednoho komplementáře, který se osobně podílí na vedení 

společnosti a ručí za závazky společnosti celým svým osobním majetkem.  

Zákonem požadovaný základní kapitál je u komanditních společností symbolický ve výši jednoho forintu.  

 Pobočky a reprezentační kanceláře 7.1.3.

Kromě obchodních společností mohou zahraniční společnosti založit v Maďarsku i pobočku nebo reprezentační 

kancelář.  

Pobočka zahraniční společnosti je samostatná organizační jednotka bez právní subjektivity, která musí být 

zapsaná v registru u rejstříkového soudu. Mateřská zahraniční společnost i její maďarská pobočka ručí společně 

celým majetkem za závazky vzniklé činností této pobočky.  

Reprezentační kancelář je organizační jednotkou zahraniční společnosti, která nedisponuje vlastní právní 

subjektivitou a která může provozovat své aktivity od data zapsání do registru u rejstříkového soudu. Aktivity 

reprezentačních kanceláří jsou omezené na zprostředkování a přípravu smluv, sběr informací, propagaci 

a reklamu pro svou mateřskou společnost.  

 Evropská společnost 7.1.4.

V Maďarsku (stejně jako v ostatních členských státech EU) je možné založit nadnárodní Evropskou společnost 

(Societas Europeae – SE). Evropská společnost je právnickou osobou - obdobou akciové společnosti. Výše 

minimálně požadovaného základního kapitálu činí 120  000 eur a každý akcionář ručí jen do výše svého upsaného 

kapitálu.  

Založení evropské společnosti v jednom členském státě je uznáváno automaticky ve všech státech EU. 

Evropská společnost může jednoduše přesouvat své sídlo do ostatních členských zemí, kde nalezne 

nejlepší podmínky k podnikání, aniž by došlo k narušení právní kontinuity. Dojde pouze ke změně legislativy, 

kterou se společnost řídí.  

Evropskou společnost lze založit čtyřmi způsoby: 

 sloučením nebo splynutím minimálně dvou a.s., z kterých alespoň dvě mají svoje sídla v alespoň dvou 

členských státech EU 

 holding – minimálně dvě společnosti (a.s. i s.r.o.) z různých členských států 

 založení dceřiné SE – upsáním akcií obchodních společností podnikajících, resp. mající sídlo v různých 

členských státech 
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 přeměna existující a.s., která má sídlo nebo podniká na území Evropského společenství, na evropskou 

společnost, přičemž podmínkou je, že má aspoň dva roky dceřinou společnost v jiném státě než v tom, kde 

má svoje registrované sídlo 

 Kvalita podnikatelského prostředí a založení podniku 7.2.

 Doing Business Project 7.2.1.

Od roku 2002 přináší Světová banka (The World Bank Group) v rámci projektu Doing Business 

(www.doingbusiness.org) každoročně srovnání podmínek pro podnikání ve více jak 180 ekonomikách světa. Země 

jsou hodnoceny na úrovni souhrnného indexu (Index vstřícnosti k podnikání – Ease of Doing Business) i několika 

dílčích subindexů. Hodnocení je zaměřeno na malé a střední podniky. 

V souhrnném Indexu vstřícnosti k podnikání se Maďarsko umístilo na 42. místě, čímž se dostalo do první čtvrtiny 

žebříčku. Velmi dobře se umístilo například v kategorii „Úvěrová práva a informace“ (19. místo) a to zejména díky 

silnému a jasnému právnímu rámci (zisk 10 z 12 sledovaných indexů). Další velmi dobře hodnocenou kategorií je 

„Vymahatelnost smluv“, ve které se Maďarsko umístilo na 23. pozici zejména díky relativně rychl ému procesu 

vymáhání a nízkým nákladům spojený s  ním spojeným. Stejně jako dalších 16. zemí z EU je v kategorii 

„Mezinárodní obchod“ na první pozici.  

Naopak velmi slabé hodnocení dostalo Maďarsko u subindexu „Získání elektrické přípojky“ (117. místo) příč inou 

zdlouhavého procesu na získání přípojky (254 dní). Rovněž nelichotivě byla u Maďarska hodnocena kategorie 

„Placení daní“ (95. místo) – maďarský podnikatel musí platit daně 11x do roka, stráví s  tím 277 hodin a stojí ho to 

48,4 % zisku. 

Index vstřícnosti k podnikatelům (Maďarsko a ČR) a jeho subindexy – pořadí ve světovém žebříčku 

Druh indexu Maďarsko ČR Obsah indexu 

Index vstřícnosti k podnikání 42. 36. Kompozitní index složený z 10 subindexů 

1. Založení podniku 55. 93. Administrativní a f inanční náročnost založení podniku 

2. Získání stavebního povolení 88. 127. Náročnost získání stavebního povolení 

3. Získání elektrické přípojky 117. 42. Administrativní náročnost odběru elektřiny  

4. Registrace nemovitosti 29. 37. Vyřízení byrokracie s nemovitostmi 

5. Úvěrová práva a informace 19. 28. Informace o dlužnících, práva dlužníků a věřitelů 

6. Ochrana investorů 81. 57. Vymahatelnost práva minoritních akcionářů 

7. Placení daní 95. 122. Výše a administrativa při placení daní a odvodů 

8. Mezinárodní obchod 1. 1. Administrativní náročnost exportu a importu 

9. Vymahatelnost smluv 23. 72. Efektivita jurisdikce při řešení obchodních sporů 

10. Insolvenční řízení 65. 22. Čas a náklady v případě insolvenčního řízení 

Zdroj: Doing Business Project 2016, jedná se o pořadí 189 sledovaných zemí (nejlepší na 1. místě)  

 Založení podniku 7.2.2.

U prvního ze subindexů Doing Business s názvem „Založení podniku“ (Starting a Business) jsou hodnoceny 

podmínky pro založení společnosti s  ručením omezeným (nebo jejího právního ekvivalentu) jako např. počet 

úkonů nutných pro založení společnosti, čas potřebný k těmto úkonům, náklady na tento proces aj.  

Registrace firmy v Maďarsku trvá dle Doing Business 2016 méně než týden a stojí zhruba 150 – 310 tisíc forintů 

(cca 17,5 – 36 tisíc korun). Konkrétní náklady se liší v závislosti na velikosti firmy, formě podnikání 

a administrativní náročnosti. 

http://www.doingbusiness.org/
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Proces založení společnosti s ručením omezeným v Maďarsku v jednotlivých krocích 

Kroky a jejich obsah 
Časová 

náročnost 
Náklady  

1) Najmutí právníka zastupujícího společnost, který připraví 

zakladatelské smlouvy a ostatní právní dokumenty 
1 den 

100 000 – 260 000 HUF 

(cca 11 700 – 30 350 CZK)
1)

 

2) Splacení alespoň 50 % základního kapitálu 1 den -  

3) Zápis do registru u rejstříkového soudu 2 dny 
50 000 HUF 

(cca 5 800 CZK)
1)

 

4) Registrace na sociálním zabezpečení 1 den -  

Zdroj: Doing Business Project 2016, 
1)

 dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k  4. 1. 2016: 0,08568 
CZK/HUF 

 Nepsané obchodní zvyklosti 7.3.

U obchodního jednání je pro Maďary typická precizní příprava, jasné cíle i způsoby jejich dosažení a velká 

houževnatost. Na obchodní schůzky chodí Maďaři připravení s  cílem dosáhnout dohody. Případné kompromisní 

varianty mají většinou předem dobře promyšlené.  

Maďaři přirozeně nejraději jednají v mateřském jazyce, pokud je to však nutné, z cizích jazyků preferují 

komunikaci v anglickém jazyce. Maďaři jsou obvykle dochvilní, nicméně zpoždění není vyloženě považováno za 

projev neslušnosti. Pokud se ukáže, že nejsou schopni dodržet své slovo, jsou Maďaři obvykle velmi vstřícní – 

okamžitě iniciují nové jednání a snaží se najít řešení dané situace. 

V mezilidských vztazích preferují Maďaři bližší kontakt. Pokud vycítí u svých obchodních partnerů odstup, působí 

to na Maďary zpravidla jako projev nedůvěry, což vnímají dost negativně. Nedělá jim potíž mluvit o  nepříjemných 

věcech, protože vědí, že je dříve či později budou muset řešit, a věří, že čím dříve se řešit začnou, tím více obě 

strany vydělají. 

Maďaři mnohem méně než Češi lpí na používání titulů. Vzdělání však považují za naprosto zásadní.  
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8. Daňové a účetní aspekty  

 Daně 8.1.

Dne 14. ledna 1993 v Praze byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou 

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Smlouva vstoupila 

v platnost na základě svého článku 28 odst. 2 dnem 27. prosince 1994. 

 Zdanění podniků 8.1.1.

Poplatníky daně z příjmu právnických osob jsou rezidenti – právnické osoby nebo jiné subjekty, které nejs ou 

definované jako fyzická osoba, mající v Maďarsku sídlo nebo management. Rezidenti daní své celosvětové příjmy. 

Ostatní právnické osoby (tj. nerezidenti) musí platit daň pouze z příjmů dosažených z maďarských zdrojů. Příjmy 

poboček zahraničních společnos tí jsou zdaněny stejně jako u dceřiných společností. 

Korporátní daň z příjmů (társasági adó) činí při čistých ročních příjmech do 500 mil. forintů (tj. cca 44,6 mil. 

korun) 10 % z daňového základu, pro příjmy nad tuto částku se už vztahuje základní sazba 19 %.  

Obecním úřadům je umožněn výběr lokální daně z podnikání (helyi iparuzési adó – HIPA), jejíž základ se počítá 

z obratu sníženého o náklady spojené s prodejem zboží, náklady na materiál či náklady na prostředníka. Výši 

daňové sazby stanovují jednotlivé obecní úřady, její výše však nesmí přesáhnout 2 %.  

 Daň z příjmů fyzických osob 8.1.2.

Dani z příjmu fyzických osob podléhají všechny celosvětové příjmy daňových rezidentů (při respektování smluv 

o zamezení dvojímu zdanění). Daňoví nerezidenti musí zdanit pouze své příjmy z maďarských zdrojů. 

Daň z příjmů fyzických osob (személyi jövedelemadó) je od ledna 2016 snížena o jeden procentní bod na 15 %. 

Na dividendy se vztahuje srážková daň pouze tehdy, jsou-li dividendy přijaté fyzickými osobami nerezidenty – 

v takových případech je sazba srážkové daně shodná jako u daně z příjmů fyzických osob, a to ve výši 16 %. 

U právnických osob nerezidentů nejsou dividendy zatíženy srážkovou daní. 

 Daň z přidané hodnoty 8.1.3.

Subjekty podléhající dani z přidané hodnoty (általános forgalmi adó - ÁFA) jsou všechny osoby, včetně stálých 

provozoven zahraničních subjektů, které pravidelně dodávají zboží nebo poskytují služby za účelem zisku.  

Základní sazba daně z přidané hodnoty v Maďarsku činí 27 %. Kromě této existují i dvě snížené sazby pro 

vybrané druhy zboží a služeb – 18 % (mléčné výrobky, pečivo, hotelové služby aj.) a 5 % (léčiva, knihy, noviny 

apod.). 

 Systém sociálního zabezpečení  8.2.

Současný systém maďarského sociálního zabezpečení je pro zaměstnavatele poměrně finančně nákladný, neboť 

musí odvádět na příspěvcích na sociální pojištění celkem 27 % z hrubé mzdy svých zaměstnanců. Zaměstnanci 

přispívají na sociální pojištění ze své hrubé  mzdy celkem 18,5 %. 

Příspěvky na sociální pojištění (% z hrubé mzdy)  

 Příspěvek zaměstnavatele Příspěvek zaměstnance 

Penzijní pojištění 24 % 10 % 

Zdravotní pojištění a trh práce 3 % 8,5 % (7 % +1,5 %) 

Příspěvky celkem 27 % 18,5 % 

Zdroj: HITA (Hungarian Investment and Trade Agency) 

Maďarské podniky, které mají více jak 25 zaměstnanců a nesplňují kvótu pro zaměstnávání postižených občanů 

ve výši minimálně 5 % z celkového počtu zaměstnanců, musí odvádět zvláštní příspěvek do veřejných rozpočtů 
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(tzv. rehabilitační příspěvek), který činí 964 500 forintů (cca 86 000 korun) za každou nezaměstnanou 

postiženou osobu a rok. 

 Účetní aspekty 8.3.

Účetnictví upravuje v Maďarsku Zákon o účetnictví a vyhlášky vydané Ministerstvem pro národní hospodářství. 

Pro finanční instituce, pojišťovny, vládní rozpočtové organizace a obce platí navíc některá zvláštní pravidla. 

Maďarská právní úprava účetnictví je harmonizována s  nařízeními Evropské unie i s  jinými mezinárodními 

účetními standardy. 

Obecně se vyžaduje podvojné účetnictví, pouze u několika málo výjimek ( jako jsou např. nadace, asociace, 

živnostníci) je povoleno jednoduché účetnictví. Účetní výkazy musí být vedeny v maďarštině a v souladu 

s platnými účetními principy. Dle maďarského zákona o účetnictví mohou účetní výkazy nabývat následujících čtyř 

forem: roční, zjednodušené roční, konsolidované roční a zjednodušené. Požadovaná forma účetních výkazů závisí 

na čistém obratu, celkové bilanční sumě a počtu zaměstnanců. 

Kromě několika definovaných výjimek platí pro podniky, že se účetní rok shoduje s  kalendářním rokem, a ke konci 

každého roku musí firmy sestavit požadované účetní výkazy (rozvaha, výsledovka a výkaz o peněžních tocích).  
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9.  Bankovní služby České spořitelny a skupiny Erste 

 Služby Kanceláře pro Evropskou unii 9.1.

Kancelář pro EU (EU Office) v České spořitelně, a.s. (ČS) tvoří tým zkušených analytiků a ekonomů 

specializovaných na Evropskou unii. Od založení v roce 2003 nabízíme kli entům (především z řad malých 

a středních podniků) široké spektrum poradenských a analytických služeb zejména k programům podpory 

z Evropských fondů. Kancelář pro EU se snaží svým poradenským servisem obohatit standardní nabídku 

bankovních produktů ČS a usnadnit klientům orientaci v podmínkách podnikání na jednotném trhu EU.  

V roce 2011 jsme jako 1. banka na českém trhu uvedli nový ucelený program „Průvodce podnikáním 

v zahraničí“, určený primárně pro malé a střední podniky expandující za hranice České republiky. V rámci tohoto 

programu nabízíme našim klientům na míru šité poradenství v otázkách podnikání v zemích Evropské unie 

a některých dalších vybraných nečlenských státech (např. Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Izrael) se zaměřením 

na následující oblasti: 

 makroekonomické a politické prostředí 

 obchodně právní aspekty podnikání  

 dotace a pobídky 

 daňové a účetní aspekty 

 finanční služby 

Country Report, který Vám na těchto stránkách přinášíme, je součástí tohoto programu. Pokud máte zájem 

o bližší informace k Maďarsku či jiné zemi, rádi Vám poskytneme individuální poradenství – můžete nás 

kontaktovat na níže uvedených adresách a telefonních číslech. 

 

 

 

 

 

 

 

EU OFFICE - Česká spořitelna, a.s. 

Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4 

tel.: +420 956 718 012 

e-mail: eu_office@csas.cz 

http://www.csas.cz/eu 

 

Tomáš Kozelský – manažer 

e-mail: tkozelsky@csas.cz 

tel.: +420 956 718 013 

Jan Jedlička  

e-mail: jjedlicka@csas.cz 

tel.: +420 956 718 014 

Tereza Hrtúsová 

e-mail: thrtusova@csas.cz 

tel.: +420 956 718 012 

Radek Novák 

e-mail: radeknovak@csas.cz 

tel.: +420 956 718 015 

Max Wandler 

e-mail: mwandler@csas.cz 

tel.: +420 956 714 291 

mailto:eu_office@csas.cz
http://www.csas.cz/eu
mailto:tkozelsky@csas.cz
mailto:jjedlicka@csas.cz
mailto:thrtusova@csas.cz
mailto:radeknovak@csas.cz
mailto:mwandler@csas.cz
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 International Desk  9.2.

Kromě standardní produktové nabídky finančních služeb pro malé a středně velké podniky (s obratem nad 

30 mil. CZK) nabízí Česká spořitelna svým mezinárodně aktivním klientům  i služby speciálního oddělení 

International Desk.  

V Maďarsku stejně jako v ostatních zemích skupiny ERSTE poskytujeme klientům ve spolupráci s  lokálními 

bankami zejména následující služby: 

 předává informace o otevírání účtu a k tomu potřebných podkladech;  

 informuje o poplatcích a jejich výši; 

 odpovídá na dotazy spojené s  financováním; 

 zjišťuje podmínky financování a formy podpory;  

 zajišťuje kontakt na bankovního poradce  

International Desk předává znalosti o místních trzích a zprostředkovává místní zákaznickou podporu. Dále nabízí 

pomoc v oblasti projektového případně exportního financování či řízení likvidity. 

International Desk  

Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 

E-mail: internationaldesk@csas.cz 

Internet: http://www.erstecorporatebanking.cz/produkty/transakcni-bankovnictvi/international-desk 

 

 Erste Bank Hungary – sesterská banka České spořitelny 9.3.

Erste vstoupila na maďarský trh privatizací státem vlastněné banky Mezőbank  v roce 1997. Od té doby se jí 

podařilo vystoupat až na druhé místo v žebříčku maďarských bank (měřeno počtem klientů či velikostí úvěrového 

portfolia).  

Se svými 8 dceřinými společnostm i nabízí Erste Bank Hungary široké portfolio finančních produktů. Erste Bank 

Hungary čítá aktuálně přes 800 000 klientů a její distribuční síť tvoří 128 poboček. Kromě vlastních poboček tato 

banka využívá pro distribuci služeb retailovým klientům i spolupráci s  maďarskou poštou. 

Erste Bank Hungary 

1933 Budapest, Hungary 

Internet: www.erstebank.hu   

mailto:internationaldesk@csas.cz
http://www.erstecorporatebanking.cz/produkty/transakcni-bankovnictvi/international-desk
http://www.erstebank.hu/
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 Finanční skupina Erste Group 9.4.

 vedoucí retailová banka s 15,8 mil. klientů ve východní části Evropské unie 

 jedna z vedoucích korporátních bank 

 vedoucí emitent středoevropských dluhopisů 

 www.erstegroup.com  

 

Údaje k  12/2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet poboček: 952 

Počet klientů: 3,4 mil 

Tržní podíl: 

- vklady retail: 18,4 % 

- úvěry retail: 19,4 % 

RAKOUSKO 

Počet poboček: 626 

Počet klientů: 4,8 mil 

Tržní podíl: 

- vklady retail: 25,4 % 

- úvěry retail: 22,8 % 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Počet poboček: 289 

Počet klientů: 2,3 mil 

Tržní podíl: 

- vklady retail: 26,3 % 

- úvěry retail: 27,5 % 

SLOVENSKO 

Počet poboček: 128 

Počet klientů: 0,8 mil 

Tržní podíl: 

- vklady retail: 6,5 % 

- úvěry retail: 14,2 % 

MAĎARSKO 

Počet poboček: 508 

Počet klientů: 2,9 mil 

Tržní podíl: 

- vklady retail: 16,6 % 

- úvěry retail: 17,8 % 

RUMUNSKO 

Počet poboček: 158 

Počet klientů: 1,2 mil 

Tržní podíl: 

- vklady retail: 13,0 % 

- úvěry retail: 13,9 % 

CHORVATSKO 

Počet poboček: 68 

Počet klientů: 0,4 mil 

Tržní podíl: 

- vklady retail: 3,2 % 

- úvěry retail: 4,2 % 

SRBSKO 

Nepřímá přítomnost v zemích CEE 

Klíčové trhy skupiny ERSTE 

http://www.erstegroup.com/
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10. Kontakty  

Erste Grantika Advisory, a.s. 

 

Jednička na trhu dotací z EU pro podnikatele 

 

Je prvním EU dotačním poradcem, který umí zabezpečit pro klienta vše, co je  nutné k jeho dalšímu rozvoji 

a prosperitě. Zajišťuje dotační financování zejména pro inovativní projekty s vysokou přidanou hodnotou 

a vědecko-výzkumným potenciálem. 

 

Erste Grantika Advisory a.s. 

Jánská 448/10 

602 00 Brno 

Ing. Hana Švábenská 

Mobil: +420 737 269 684 

Email: svabenska@grantika.cz 

 

CzechTrade 

Klientské centrum pro export 

Pracovníci MZV a CzechTrade zodpoví dotazy na služby 

státu v zahraničí 

Tel.: +420 224 907 576 

E-mail: kcexport@businessinfo.cz 

Zelená linka pro export 

Zodpoví obecné dotazy ke státní podpoře exportu 

Tel.: 800 133 331 

Pro volání ze zahraničí: +420 224 907 820 

Dotazy a připomínky zasílejte na: info@czechtrade.cz 

mailto:svabenska@grantika.cz
mailto:kcexport@businessinfo.cz
mailto:info@czechtrade.cz
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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 uv eden. 

Vybrané veřejné instituce v Maďarsku 

Ministerstvo národního rozvoje 

Adresa: Fő utca 44-50, Budapešť 1011 

Web: www.kormany.hu/en/ministry-of-national-

development  

Ministerstvo národní ekonomiky 

Adresa: József nádor tér 4, Budapešť 1051 

Web: www.kormany.hu/en/ministry-for-national-

economy  

Ministerstvo zahraničí a obchodu 

Adresa: Bem Rakpart 47, Budapešť 1027 

Web: www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-

affairs-and-trade  

Ministerstvo lidských zdrojů 

Adresa: Akadémia u. 3., Budapešť 1054 

Web: www.kormany.hu/en/ministry-of-human-

resources  

Národní statistický úřad 

Adresa: Keleti Károly Str. 5-7, Budapešť 1024 

Web: portal.ksh.hu/?lang=en  

Centrální banka 

Adresa: Szabadság tér 8/9, Budapešť 1850 

Web: english.mnb.hu/ 

Maďarské velvyslanectví v České republice 

Adresa: Pod Hradbami 17, 160 00 Praha 6 - 

Střešovice 

Web: www.mfa.gov.hu/emb/prague 

Velvyslanectví České republiky v Maďarsku 

Adresa: 1064 Budapest VI., Rózsa u. 61.  

Web: www.mzv.cz/budapest  

Zastoupení MPO v Budapešti 

Adresa: Rózsa u. 61, 1064 Budapešť 

Web: www.czechtrade.org.hu  

Česko-maďarská obchodní komora 

Adresa: Heřmanova 22, 170 00 Praha-Holešovice  

Web: www.cmok.cz  

 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
http://portal.ksh.hu/?lang=en
http://english.mnb.hu/
http://www.mfa.gov.hu/emb/prague
http://www.mzv.cz/budapest
http://www.czechtrade.org.hu/
http://www.cmok.cz/
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