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Regionální kontext
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• V roce 2020 zaznamenalo Polsko pokles HDP o 2,8 %. Jedná se o první meziroční
pokles od roku 1991. Polský HDP zaznamenal růst i v letech 2009 – 2011.

• V rámci EU jeden z nejlepších výsledků. Lépe si vedlo jen Irsko (růst o 2,5 %) a
Litva (pokles o 0,8 %). Méně než 3 % pokles zaznamenaly v EU už jen Estonsko a
Švédsko.

• Pro rok 2021 se odhady růstu pohybují od 4,6 % (MMF) do 5,3 % (EIU);
pokračování silného růstu se očekává i v roce 2022, opět v rozpětí od 4,5 % (MMF)
do 5,2 % (EK).

• Mírně optimističtější odhady, než je tomu u ČR.

Aktuální makroekonomická data a trendy 
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• Silná byla v loňském roce průmyslová produkce. Nakonec skončila v meziroční
ztrátě (- 1,1 %), hlavně v druhé půli roku zaznamenala silný růst.

• Daří se držet velmi nízká čísla nezaměstnanosti. Dle národního statistického úřadu
(GUS) byla nezaměstnanost v Polsku k srpnu 2021 5,8 %. V srpnu loňského roku to
bylo 6,1 %, v srpnu roku 2019 pak 5,2 %. Rozdíl mezi lety 2019 a 2021 je ve všech
měsících v průběhu roku cca na úrovni 0,5 %. Jedna z nejnižších nezaměstnaností
v EU.

• Celková míra inflace v letošním roce bude na úrovni 4 %, v loňském roce to bylo
3,4 %. Ještě na jaře tohoto roku počítaly odhady s inflací ve výši 2,4 % pro tento
rok a jejím udržením pod 3 % v letech dalších, to se změnilo.

Aktuální makroekonomická data a trendy 
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• Dlouhodobé priority a trendy

• Rozvoj infrastruktury, budování velkých infrastrukturních celků (železnice,
síť silnic a dálnic, CPK, přístavy, energetika)

• Upevňování transatlantické vazby (bezpečnostní spolupráce, otázka první
polské jaderné elektrárny, LNG terminály, iniciativa Trojmoří)

• Stárnutí polské populace, odliv pracovních sil do zahraničí (či jejich možný
návrat)

• Budování polského kapitálu (bankovnictví, velké státní podniky, akvizice)

• Trvající spory s EU v otázce reformy soudnictví, právního státu, unijního
rozpočtu

Aktuální makroekonomická data a trendy 



Silné a slabé stránky 
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• Stabilní ekonomika, dlouhodobě nejrychleji rostoucí v Evropě

• Rozvoj infrastruktury (i té digitální); infrastrukturní spojení s ČR

• Silný domácí trh, který je součástí Evropského jednotného trhu

• Dobré napojení na globální ekonomiku

• Složitá byrokracie, právní i daňové předpisy, protekcionismus,

• Nízká účinnost obchodních soudů

• Hluboké regionální rozdíly

• Nižší výdaje na VVI a technologické inovace

Silné stránky

Slabé stránky

Proč Polsko? 
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• Pokračující rozvoj infrastruktury, logistických a průmyslových uzlů 

• Do budoucna nezbytná transformace energetiky 

• Rozvoj start-upů, technologických firem, e-commerce

• Dopady pandemie COVID-19 (především politické)  

• Politická nestabilita, napjaté vztahy s EU  

• Odliv kvalifikovaných pracovních sil od zahraničí 

Hrozby

Příležitosti

Proč Polsko? 



Podmínky a formy vstupu na trh
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• Základní rámec – členství v EU. Základní právní úprava – podnikatelský zákon ze
dne 6. března 2018.

• Dle něj mohou zahraniční osoby vykonávat hospodářskou činnost na území Polska
za stejný podmínek jako místní občané a subjekty. Zahraničními osobami se rozumí
fyzické osoby s pobytem v jiné zemi EU a právnické osoby se sídlem mimo Polsko.

• Omezeny jsou jen některé specifické činnosti, působení v nich vyžaduje souhlas
regulátora.

• Nejčastější formy působení na polském trhu jsou společnost s ručením omezeným
(Sp. z o. o.) a akciová společnost (SA).

• Společnost s ručením omezeným volí většina zahraničních firem – jednodušší
proces založení, nižší ručení, méně oznamovacích povinností, daňové výhody.

Podmínky a formy vstupu na trh
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• Působení na polském trhu je možné po zapsání do KRS (obchodní rejstřík) a přidělení
identifikačního čísla daňového poplatníka (NIP).

• Příslušné k zápisu jsou vojvodské soudy, dle sídla společnosti.

• Po obdržení čísla NIP je potřeba registrovat společnost na správě sociálního
zabezpečení, daňovém úřadu a otevřít bankovní účet.

• Daně – PIT (sazby 17 a 32 %), CIT (19 nebo 9 % procent v případě společností, jejichž
příjmy nedosáhly za uplynulý rok částku 1,2 mln. EUR), VAT (5, 8, 23 %), spotřební
daně.

Podmínky a formy vstupu na trh
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• Užitečné odkazy a zdroje informací:

• https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland

• https://www.biznes.gov.pl/en/firma/taxes-and-insurance-in-poland

• https://www.biznes.gov.pl/en/table-pkd-code

Podmínky a formy vstupu na trh

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland
https://www.biznes.gov.pl/en/firma/taxes-and-insurance-in-poland
https://www.biznes.gov.pl/en/table-pkd-code


Exportní příležitosti
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• Základní rámec je Národní program výstavby silnic na období 2014 – 2023 s

výhledem do roku 2025.

• Stanovuje investice v souhrnné výši 142,2 mld. PLN (853,20 mld. CZK ). Počítá s

vybudováním 3 568,1 km nových silnic. Z toho 324,4 km dálnic a 2749 km

rychlostních silnic.

• Návaznost na budování Centrálního dopravního uzlu (CPK) největší

infrastrukturní investice desetiletí s náklady ve výši 31 – 35 mld. PLN (až 205

mld. CZK).

• Doplňkově program na vybudování 100 městských obchvatů na území Polska v

letech 2020 – 2030. Náklady odhadnuty na 28 mld. PLN (168 mld. CZK). A

program Mosty pro regiony, který počítá s výstavbou 21 nových mostů přes

největší polské řeky. Náklady odhadnuty na 2,3 mld. PLN (13,8 mld. CZK).

Dopravní průmysl a infrastruktura  
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• Hlavním nástrojem je Národní železniční program. V období do roku 2023

stanovuje celkem 230 projektů ve výši téměř 76 mld. PLN (456 mld. CZK).

Převážně na zlepšení technického stavu železničních tratí zahrnutých do hlavní

komplexní sítě TEN-T.

• Státní železniční společnost PKP Intercity předpokládá investice ve výši více než

7 mld. PLN (42 mld. CZK) do roku 2023. Program zahrnuje modernizaci a

nákup nových železničních vozů, lokomotiv a elektrických jednotek.

• I zde je návaznost na budování CPK – bude osou pro celostátní železniční síť,

která předpokládá propojení 10 tras a vybudování 17 nových železničních úseků

v délce 1 300 km s projektovanou rychlostí 150 km/h a možností přestavby na

vysokorychlostní železnici. První bude trať Varšava – CPK – Lodž.

• Program Kolej+ má zavést spojení do měst s více než 10 tis. Obyvatel, kde

prozatím vlakové spojení chybí. Mezi lety 2019 – 2028 jsou plánovány investice

ve výši 6,6 mld. PLN (39,6 mld. CZK).

Železniční a kolejová doprava
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• Uhelné elektrárny v energetickém mixu Polska tvoří 65,1 % celkového výkonu

energetiky. Na druhém místě jsou OZE s 24,6% podílem. Konkrétní produkce

elektrické energie v roce 2020 – uhelné elektrárny 69,7 % celkového objemu

energie (poprvé klesl pod hranici 70 %); OZE se podílely 17,7 %.

• Průměrné stáři tepelné elektrárny v Polsku je ale 47 let. Polovina z nich je pak

starší 50 let. Tyto zastaralé technologie bude Polsko nuceno nahradit

modernějšími nejpozději do roku 2030 (pravidla ochrany životního prostředí

EU).

• Dynamický rozvoj čeká také OZE, prioritou jsou v Polsku elektrárny větrné a

fotovoltaika. U větrných elektráren hrají prim větrné farmy na moři.

• Speciální zákon k podpoře větrných farem na moři podepsal v lednu roku 2021

polský prezident (tzv. zákon offshore). Pomocí strategického investičního

programu v hodnotě až 130 mld. PLN (780 mld. CZK) má být do roku 2040

instalován výkon 8 – 11 GW ve výlučné ekonomické zóně Polska v Baltském

moři.

Energetika 
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• Příležitosti nejsou v případě Polska vázány výhradně na boj s onemocněním

COVID-19. Dofinancování dlouhodobě podfinancovaného sektoru je vládní

prioritou.

• Novela zákona o zdravotnických službách financovaných z veřejných prostředků

počítá s pevně daným zvyšováním výdajů na zdravotní péči. V roce 2025 mají

dosáhnout 6 % HDP (pro srovnání v roce 2021 se počítá s úrovní 5,3 % HDP).

• V průběhu následujících let má být v Polsku modernizováno více než 30

nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Jde především o nákup vybavení a

výstavbu nových nemocničních budov. Důležitým tématem je také digitalizace.

• Rovněž hodnota soukromého zdravotního trhu silně roste. A to v průměru o 7 %

ročně z 22 mld. PLN (132 mld. CZK) v roce 2018 až na odhadovaných 31 mld.

PLN (186 mld. CZK) v roce 2022.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl 
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• Silný růst e-commerce, za rok 2020 o více než 30 % na 15 mld. EUR (390 mld.

CZK). To je nejrychlejší růst v Evropě. V roce 2015 přitom dosahoval polský e-

commerce hodnoty 5,3 mld. EUR (137 mld. CZK), v roce 2019 pak 11,7 mld. EUR

(303 mld. CZK).

• S využitím e-shopů dnes nakupuje již 72 % uživatelů internetu. Ve srovnání s

rokem 2019 se jedná o nárůst ve výši 15 %. V porovnání s rokem 2015 dokonce o

necelých 50 %.

• Polsko se stává cloudovým centrem regionu střední a východní Evropy. Google

zahájil činnost regionálního Google Cloud v dubnu 2021, zahrnuje investice až

do výše 2 mld. USD. Microsoft v roce 2020 zahájil činnost cloudu „Polski Azure“

s investicí ve výši 1 mld. USD. V Polsko má být také jedno z center cloudu Gaia-X

podporovaného ze strany EU.

Služby 



Obchodní kultura
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Polsko - obchodní kultura

• Formálnost, galantnost, pravidla oslovování dle společenského postavení 

• Vyhýbat se kontroverzním tématům 

• Velkou výhodou je užívání polského jazyka 

• Obchodní kultura obdobného charakteru jako v ČR či jinde v EU 



Doporučené zdroje informací a 
kontakty 



23

| 23

Web Velvyslanectví České republiky ve Varšavě 

• Aktuálně především omezení spojená s epidemickou situací a podmínky vstupu do 
země 

www.mzv.cz/warsaw

Moderní ekonomická diplomacie MZV ČR 

• Časopis MED, články, analýzy a rozhovory, přehled pořádaných akcí 
www.export.cz

BusinessInfo

• Souhrnná teritoriální informace, informace ke Klientskému centru pro export 
www.businessinfo.cz

Podpora českých firem v Polsko 

http://www.mzv.cz/warsaw
http://www.export.cz/
http://www.businessinfo.cz/
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Velvyslanectví České republiky ve Varšavě 
Obchodně-ekonomický úsek 

ul. Koszykowa 18 

Warzsawa 00-555 

+48 225 251 850 

commerce_warsaw@mzv.cz

www.mzv.cz/warsaw

Honorární konzuláty 
Bydgoszcz, Częstochowa , Łódź , Poznań, Wrocław, Szczecin 

CzechTrade Varšava 
Ing. Ivo Šipl, vedoucí zahraniční kanceláře 

ul. Koszykowa 18 

Warzsawa 00-555 

+48 225 251 866 

ivo.sipl@czechtrade.cz

https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropska-unie/polsko

Podpora českých firem v Polsko 

mailto:commerce_warsaw@mzv.cz
http://www.mzv.cz/warsaw
mailto:ivo.sipl@czechtrade.cz
https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropska-unie/polsko
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