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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Řecko je parlamentní republika, v jejímž čele stojí prezident volený parlamentem na pětileté období. Zákonodárnou moc
má jednokomorový parlament s 300 poslanci. Poslanci jsou voleni na čtyřleté volební období.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

• Oficiální název státu: Řecká republika (Elliniki Dimokratia)
• Hlava státu: Prezident republiky Prokopis Pavlopoulos(III/2015, pětiletý mandát)

Složení vlády:

• předseda vlády - Alexis Tsipras (SYRIZA)
• místopředseda vlády Giannis Dragasakis (SYRIZA)
• ministr zahraničí - Nikos Kotzias (SYRIZA)
• ministr financí - Euclid Tsakalotos (SYRIZA)
• ministr národní obrany - Panagiotis/Panos Kammenos (ANEL)
• ministr vnitra a správní reorganizace - Panagiotis/Panos Skourletis (SYRIZA)
• ministryně pro administrativní reformu - Olga Gerovasili (SYRIZA)
• ministr pro migrační politiku - Ioannis Mouzalas (nezávislý)
• ministr pro digitální politiku, telekomunikace a sdělovací prostředky - Nikos Pappas (SYRIZA)
• ministr hospodářství a rozvoje - Dimitrios Papadimitriou (SYRIZA)
• ministryně cestovního ruchu - Elena Kountoura (ANEL)
• ministr infrastruktury a dopravy - Christor Spirtzis (SYRIZA)
• ministr námořnictva a ostrovní politiky - Panagiotis Kourouplis (SYRIZA)
• ministr životního prostředí a energetiky - Giorgos Stathakis (SYRIZA)
• ministr pro zemědělský rozvoj a potraviny - Evangelos Apostolou (SYRIZA)
• ministryně práce, sociálního pojištění a společenské solidarity - Efi Achtsioglou (SYRIZA)
• ministr zdravotnictví - Andreas Xanthos (SYRIZA)
• ministr spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv - Stavros Kontonis (SYRIZA)
• ministr školství, výzkumu a církevních záležitostí - Konstantinos Gavroglou (SYRIZA)
• ministryně kultury a sportu - Lydia Koniordou (nezávislá)
• státní ministr - Alekos Flambouraris (SYRIZA)
• státní ministr - Christoforos Vernardakis (SYRIZA)

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)
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• Počet obyvatel (sčítání 2011): 10,8 mil.
• Hustota obyvatel na km

2
: 82

• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 44,4 %
• Roční přírůstek obyvatelstva: od r. 2011 pokles porodnosti, úbytek počtu obyvatel

Demografické složení obyvatelstva

• muži 5,303 mil. (49 %)
• ženy 5,513 mil. (51 %)

Věková struktura:

• 0-14 let: 9,7%
• 15-69 let: 75,5 %
• více: 14,8 %

Národnostní složení:

Při posledním sčítání obyvatel v 2011 žilo v Řecku trvale 91,6 % osob s řeckou státní příslušností, 1,8 % (199 tis.) občanů
ostatních ČS EU (zejména Bulharska, Rumunska, Velké Británie, Polska, Kypru a Německa), 6,5 % (708 tis.) legalizovaných
občanů 3. zemí (zejm. Albánie, Pákistánu, Bangladéše, Gruzie, Ukrajiny, Ruska, Indie, Egypta, Filipín atd.) a 0,04 % (5 tis.)
osob bez udání příslušnosti. Dalších více než půl milionu občanů 3. zemí (zejména Číny, Nigérie, Etiopie, Afghánistánu,
Pákistánu, Sýrie atd.) pobývá v Řecku ilegálně.

Národnostní menšiny:

Jedinou oficiálně uznávanou je menšina muslimská (97 tis. osob, tj. cca 1% obyvatel), do níž se řadí Turci, Pomáci a
Romové.

Náboženské složení:

• řecká pravoslavná církev (94,5 % obyvatel, podíl aktivních věřících je podstatně nižší)
• muslimové (1,5 % obyvatel)
• ostatní církve (1,2 % obyvatel)
• bez víry (2,8 %)

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické údaje za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016

HDP (mld. €,
běžné ceny)

191,2 180,7 177,9 175,7 175,9

HDP/obyv. (€,
běžné ceny)

17 311 16 475 16 336 16 181 NA

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Řecko

3/48 http://www.businessinfo.cz/recko

http://www.businessinfo.cz/recko


HDP (%, ref. rok
2010)

-7,3 -3,2 0,4 -0,2 0,0

inflace (%) 1,5 -0,9 -1,3 -1,7 -0,8

nezaměstnanost
(%)

24,4 27,5 26,5 24,9 24,9

Zdroj: Řecký statistický úřad

V r. 2014 zaznamenalo ekonomické klima poprvé od r. 2009 určité pozitivní signály indikující, že propad hospodářského
růstu dosáhl po šesti letech nejhlubšího bodu a výsledek ukázal mírné oživení. Politická nestabilita spojená s předčasnými
parlamentními volbami v lednu 2015, následná změna vlády a nové vleklé negociace s věřiteli o podmínkách záchranného
úvěru se promítly do zhoršení ekonomického klimatu a zastavily růstový potenciál. Oživení ekonomiky se očekává teprve
v roce 2017.

Nedostatek finančních prostředků na splácení enormního veřejného dluhu nutí stát stahovat prostředky z reálné
ekonomiky, což zužuje prostor pro nastartování hospodářského růstu. Přetrvávající nedostatek likvidity a nadále platí
režim kontroly pohybu kapitálu zavedený v červnu 2015 (i když ve změkčené podobě). Obtížný je nadále přístup
k podnikatelským úvěrům, především pro malé a střední podniky, zpožďování programu strukturálních reforem brzdí
hospodářskou aktivitu. Dobře si vede cestovní ruch a s ním související obory.

V r. 2016 objem HDP stagnoval, pokračovala deflace, která začala v březnu 2013, a míra inflace meziročně klesla o 0,8%.
Nezaměstnanost opět překročila hranici 20% a zůstala nejvyšší v eurozóně, mimořádně vysoká byla znovu ve věkové
skupině 15-29 let (41,3%) a u žen (28%).

V r. 2017 se očekává hospodářský růst. Původní rozpočtová predikce (+2,7%) však byla snížena na 1,8% HDP.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Veřejné finance – státní rozpočet

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy (% HDP) 46,5 49,1 46,9 48,3 49,7

Výdaje (%
HDP)

55,4 62,3 50,6 54,2 49,0

- primární 50,3 58,2 46,6 50,6 45,8
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Primární
bilance (%
HDP)

-3,8 -9,1 0,3 -2,3 3,9

Rozpočtová
bilance (% HDP)

-8,9 -13,1 -3,7 -5,9 0,7

Veřejný dluh dle
Maastrichtu

(mld. €)

305,1 320,5 319,7 311,6 314,9

(% HDP) 159,4 177,0 178,6 177,4 179,0

Zdroj: Řecký statistický úřad, Výroční zpráva CB

Státní rozpočet za rok 2016 byl splněn. Statistický úřad potvrdil, že výše primárního přebytku překročila stanovený cíl
(0,5% HDP) a vystoupila na 6,9 mld. eur (3,9% HDP). Pozitivní byla také celková rozpočtová bilance, její přebytek činil 1,3
mld. eur (0,7% HDP), zatímco byl předpokládán schodek 3,6 mld. eur. Bylo toho však dosaženo na úkor zvýšení daní,
zmrazení plateb a vratek DPH privátnímu sektoru a snížení veřejných investic a nikoli zlepšením efektivnosti veřejného
sektoru a daňového systému země.

Státní rozpočet na rok 2017 vychází z předpokladu, že důsledná fiskální konsolidace umožní dosažení primárního
rozpočtového přebytku 2% HDP a strukturální reformy realizované v rámci 3. záchranného programu přinesou postupné
rušení opatření omezujících pohyb kapitálu. Posílená důvěra v řeckou ekonomiku má nastartovat masivní růst HDP
(predikovaná výše viz kap. 1.3). Předpokládaný nárůst rozpočtových příjmů se však znovu opírá o zvyšování daní. Kromě
již implementovaných vyšších přímých a spotřebních daní se od 1. 1. 2017 zvýšily např. daň z paliv, plynu pro domácnosti,
firemních automobilů, kávy, tabákových výrobků atd. a nově se zavádí daň i na elektronické cigarety. Rozpočet kalkuluje
také s ambiciózním nárůstem příjmů z privatizací, které jsou stanoveny na 2,59 mld. €. Na straně výdajů od r. 2017
aktivuje tzv. automatický fiskální korekční mechanismus (contingency mechanism), který má provést automatické škrty
rozpočtových výdajů státu v případě neplnění rozpočtových cílů.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance

2012 2013 2014 2015 2016

I. Běžný účet PB
(mld. €)

-4,6 -3,7 -2,9 0,2 -1,1
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- Obchodní
bilance

-19,6 -20,8 -22,3 -17,2 -16,6

- Bilance služeb 15,1 15,7 18,3 16,9 15,3

- Bilance
primárních výnosů

-1,6 -0,5 1,4 1,0 0,8

- Bilance
sekundárních
výnosů

1,4 1,8 -0,3 -0,5 -0,6

II. Bilance
kapitálových
transferů

-2,3 3,0 2,5 2,0 1,0

III. Finanční účet
PB

2,7 2,6 1,5 3,4 0,1

Devizové rezervy 5,500 4,172 5,117 5,535 6,539

Zdroj: Centrální banka

Bilance běžného účtu PB byla v r. 2016 pasivní. Schodek obchodní bilance klesl pouze o 0,6 mld. eur, když vývoz zůstal
bez podstatné změny (celkem 24,6 mld. €, meziroční pokles o 0,3 mld. €) a dovoz klesl o 1 mld. € (celkem 41,1 mld. €).
Bilance služeb byla výrazně aktivní, meziročně však o 1,6 mld. eur nižší. Celková bilance obchodu se zbožím a službami
vykázala schodek 1,3 mld. eur, což reprezentuje meziroční zhoršení o téměř 1 mld. eur.

Bilance kapitálových transferů byla díky převodům z EU opět aktivní, i když méně než v r. 2015.

Finanční účet PB byl mírně aktivní. Odliv PZI a dalších investic vyrovnal nárůst portfejových investic.

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

údaje v mld. € 2012 2013 2014 2015 2016

Hrubý zahraniční
dluh země

437,5 428,7 424,4 441,2 432,9

(% HDP) 225,0 237,7 238,5 251,1 245,4
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Veřejný dluh dle
Maastrichtu

305,1 320,5 319,7 311,6 314,9

(% HDP) 159,4 177,0 178,6 177,4 179,0

- dluh v € 295,1 307,3 305,9 300,5 305,5

- dluh vůči ESM 174,5 199,9 204,5 209,7 227,7

Úroky z dluhu 12,1 6,0 5,5 5,8 5,6

(% HDP) 6,3 3,3 3,1 3,3 3,2

Splátky veřejného
dluhu

23,9 12,8 24,8 27,2 7,6

Dluhová služba
celkem

36,8 18,9 30,4 33,2 13,2

Zdroje: Řecký statistický úřad ,Výroční zpráva CB, Úřad pro správu veřejného dluhu, Zpráva o státním rozpočtu 2017

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou Řecka je Bank of Greece. Nejdůležitějšími, tzv. systémovými, obchodními bankami jsou National Bank of
Greece, Pireaus Bank, Alpha Bank a EFG Eurobank.

Kontakty na největší bankovní koncerny působící v Řecku:

• Bank of Greece (Centrální banka)
• National Bank of Greece
• Pireaus Bank
• Alpha Bank
• EFG Eurobank Ergasias
• Attika Bank

Řecká bankovní asociaceHellenic Bank Association

1.7 Daňový systém

Základem daňového systému země jsou daň z přidané hodnoty (řecká zkratka FPA), spotřební daně a daně z příjmu
fyzických osob, právnických osob a z nemovitostí. V důsledku fiskální krize bylo v uplynulých letech zavedeno několik
mimořádných daní a odvodů. Daňová zátěž je vysoká, daňový systém je mimořádně komplikovaný a daně podléhají
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častých změnám dle potřeb státní pokladny. V květnu 2016 proběhla od roku 2010 již sedmá daňová reforma (zákon
4387/2016).

DPH má v Řecku tři základní sazby:

• sazba 6 %: lístky do divadel, vydavatelství, léky
• sazba 13 %: nezpracované a základní potraviny, vybrané služby (např. pobyt v ubytovacích zařízeních, péče o děti a

seniory)
• sazba 24 %: ostatní

Spotřební daně vztahující se na všechny alkoholické výrobky, líh, tabákové výrobky a pohonné hmoty dosahují vysokých
procentních sazeb a jejich výše se často mění. Mimořádnou spotřební daní je zatížen dovoz kávy, víno, elektronické
cigarety, telefonní služby a koncesionářská televize atd.

V rámci mimořádných opatření na podporu rozpočtových příjmů byla v březnu 2010 zavedena rovněž spotřební daň
z luxusu, která se týká lodí, automobilů s velkoobchodní cenou výrobce nad 17 000 eur, soukromých helikoptér, drahých
kovů a kamenů, kůže a kožešin. Konkrétní hodnoty je třeba konzultovat s orgány řeckého ministerstva financí.

Zdanění právnických osob (a.s., s.r.o. atd.) bylo zákonem č.4172/2013 zvýšeno na 29 %.

Zdaněné dividend bylo zvýšeno na 15 %.

Zdanění fyzických osob upravuje zákon 4387/2016 a celá řada dalších ustanovení a předpisů. Veškeré příjmy a důchody
fyzických osob (tzn. mzdy, penze, renty, úroky z vkladů atd.) jsou zdaněny s progresivní vývojovou křivkou.

Stupnice daně z příjmů fyzických osob

Roční příjem (v €) Daňový koeficient

0 22 000 22 %

22 001 30 000 29 %

30 001 40 000 37 %

nad 40 000 45 %

Zdroj: Ministerstvo financí

Zaměstnanci a důchodci mají nárok na nezdanitelný základ ve výši u svobodných či bezdětných 8 636 eur/ročně, u rodin
s 1 dítětem 8 864 eur, se 2 dětmi 9 090 eur, se 3 a více dětmi 9 545 eur za předpokladu, že prokáží stanovenou výši
elektronických plateb. Živnostníci a svobodné profese nemají nárok na nezdanitelný daňový základ. Předpokládaná roční
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daň z příjmu rozdělená na stejné měsíční částky je zaměstnancům strhávána z platu a zaměstnavatel odpovídá za její
řádný odvod finančnímu úřadu.

Stupnice zdanění příjmů z pronájmu

Roční příjem (v €) Daňový koeficient

0 12 000 15 %

nad 12 000 45 %

Zdroj: Ministerstvo financí

V zájmu naplnění cílů programu fiskální konsolidace zavedlo ministerstvo financí od r. 2011 tři mimořádné roční
odvody:

- příspěvek ze solidarity, jehož výše je stanovena z ročního příjmu:

Stupnice příspěvku ze solidarity

Roční příjem (v €) Daňový koeficient

0 12 000 0 %

12 001 20 000 2,2 %

20 001 30 000 5,0 %

30 001 40 000 6,5 %

40 001 65 000 7,5 %

65 001 220 000 9,0 %

více 10,0 %

- odvod z provozování svobodných profesí a živnosti, jehož výše je stanovena nezávisle na udávaném ročním příjmu,
ale v závislosti na sídle; týká se všech, kteří provozují svobodné povolání či živnost déle než 5 let;
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- mimořádná daň z nemovitého majetku (řecky ENFIA), kterou musí platit všichni majitelé elektrifikovaných nemovitostí
včetně cizinců. Osvobozen je pouze veřejný majetek, chrámy, kláštery a církevní dobročinná zařízení. Výše poplatku závisí
na oficiální hodnotě nemovitosti pro účely zdanění a na jejím stáří.

V daňové legislativě je proto věnována zvláštní pozornost opatřením na potírání daňového úniku živnostníků a
svobodných profesí. K nejdůležitějším z nich patří:

- motivace daňových poplatníků k elektronickým platbám

- komplikovaný systém tzv. objektivních kritérií zdanění, který má pomoci finančním úřadům odhalit, nakolik je udávaný
příjem v souladu s majetkovou situací a životní úrovní daňového poplatníka.

Nárokování a vrácení DPH z Řecka

Pokud jste v Řecku zaplatili DPH, máte nárok požadovat její vrácení v případě, že zde nemáte pobočku nebo sídlo. Lze tak
učinit i z ČR. Česká republika a Řecko jsou zapojeny do jednotného evropského elektronického systému vracení DPH.
V tomto případě jsou oba (český i řecký) daňové portály konstruovány tak, aby umožňovaly požádat o navrácení DPH
zaplaceného v druhé zemi. Řecké Ministerstvo financí (odbor zdanění, ředitelství DPH) potvrdilo, že řecká strana si pro
tento případ neklade žádné další požadavky kromě standardních.

Bližší informace na webu Europa.eu
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2. Zahraniční obchod a investice
Obsah neuveden

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance

údaje v mld. € 2012 2013 2014 2015 2016

Dovoz 49,54 47,00 48,33 43,62 43,96

(meziroční změna
v %)

+1,3 -5,1 +2,8 -9,7 +0,8

Vývoz 27,58 27,30 27,12 25,88 25,41

(meziroční změna
v %)

+13,1 -1,0 -0,6 -4,6 -1,8

Bilance -21,96 -19,70 -21,21 -17,75 -18,55

(meziroční změna
v %)

-10,4 -10,3 +7,6 -16,3 +4,5

Zdroj: Řecký statistický úřad
V r. 2016 klesl objem vývozu o 1,8 %, což potvrzuje, že přes pokles nákladů na pracovní sílu naráží růstová kapacita
vývozu na bariéru nízké konkurenceschopnosti řeckého zboží a omezený sortiment vývozních komodit. Naopak
dovoz vzrostl o 0,8 %. Bilance zahraničního obchodu je nadále výrazně deficitní s nárůstem o 800 mil. eur, tj. 4,5 %.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

údaje v mld. € 2012 2013 2014 2015 2016

Dovoz celkem 49,54 47,00 48,33 43,62 43,96

EU 22,73 22,13 23,31 23,10 24,06
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3. země 26,80 24,87 25,01 20,53 19,90

Vývoz celkem 27,58 27,30 27,12 25,88 25,41

EU 12,19 12,82 13,10 14,03 14,28

3. země 15,39 14,48 14,02 11,85 11,13

Zdroj: Řecký statistický úřad
Podíl ČS EU na řeckém dovozu i vývozu dlouhodobě roste, v r. 2016 reprezentoval 55 % dovozu a 56 % vývozu.

Teritoriální struktura řeckého zahraničního obchodu:

Hlavní obchodní partneři v roce 2016

Dovoz

údaje v mld. €

2016

hodnota

Podíl (%) 2015

hodnota (pořadí)

1. Německo 4,88 10,4 4,70 (1.)

2. Itálie 3,88 8,3 3,64 (2.)

3. Čína 2,89 6,2 2,55 (5.)

4. Rusko 2,84 6,0 3,40 (3.)

5. Nizozemsko 2,44 5,2 2,42 (6.)

6. Irák 2,37 5,0 3,00 (4.)

7. Francie 1,94 4,1 1,95 (7.)

8. Jižní Korea 1,79 3,8 1,47(10.)

9. Španělsko 1,63 3,5 1,60 (8.)

10. Bulharsko 1,60 3,4 1,49 (9.)

Ostatní země 20,70 44,1 17,40

Celkem 46,96 100,0 43,62
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30. ČR 0,293 0,6 0,290 (31.)

Vývoz

údaje v mld. €

2016

hodnota

Podíl (%) 2015

hodnota (pořadí)

1. Itálie 2,84 11,2 2,94 (1.)

2. Německo 1,96 7,7 1,89 (2.)

3. Kypr 1,63 6,4 1,54 (4.)

4. Turecko 1,35 5,3 1,71 (3.)

5. Bulharsko 1,31 5,2 1,36 (5.)

6. USA 1,10 4,3 1,24 (6.)

7. Velká Británie 1,08 4,3 1,10 (7.)

8. Libanon 1,05 4,1 0,77 (9.)

9. Rumunsko 0,77 3,0 0,73 (11.)

10. Egypt 0,75 3,0 1,04 (8.)

Ostatní 11,57 45,5 11,56

Celkem 25,41 100,0 25,88

29. ČR 0,204 0,8 0,196 (32.)

Zdroj: Řecký statistický úřad

2.3 Komoditní struktura

Dovoz

údaje v mld. €

2015 2016 16/15

(%)Hodnota Podíl (%) Hodnota Podíl (%)
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SITC0 Potraviny a
živá zvířata

5,09 11,7 5,38 12,2 +5,7

SITC1 Nápoje a
tabák

0,56 1,3 0,61 1,4 +8,9

SITC2 Suroviny
nepoživatelné

1,11 2,5 1,09 2,5 -1,8

SITC3 Minerální
paliva a maziva

11,38 26,1 9,72 22,1 -14,6

SITC4 Živočišné a
rostlinné oleje

0,27 0,6 0,24 0,5 -11,1

SITC5 Chemikálie
apod.

6,78 15,6 6,84 15,6 +0,9

SITC6 Tržní
výrobky dle
materiálu

4,86 11,2 5,27 12,0 +8,4

SITC7 Stroje a
dopravní
prostředky

8,75 20,1 9,65 21,9 +10,3

SITC8 Průmyslové
spotřební zboží

4,68 10,7 5,11 11,6 +9,2

SITC9 Ostatní
komodity

0,10 0,2 0,04 0,1 -60,0

Celkem 43,58 100,0 43,96 100,0 +0,8

Zdroj: Řecký statistický úřad

Komoditní struktura dovozu zůstala bez podstatné změny. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá
zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují zhruba čtvrtinu dovozu, následují stroje a dopravní prostředky (okolo 20 %)
a chemikálie (15 %).

V roce 2016 byl největší nárůst dovozu v relativních i absolutních hodnotách u strojů a dopravních prostředků (SITC8
+10,3 %, tj. 0,9 mld. eur) a největší pokles u minerálních paliv (SITC3 -14,6 %, tj. 1,66 mld. eur).
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Vývoz

údaje v mld. €

2015 2016 16/15

(%)Hodnota Podíl (%) Hodnota Podíl (%)

SITC0 Potraviny a
živá zvířata

3,89 15,1 4,27 16,8 +9,8

SITC1 Nápoje a
tabák

0,67 2,6 0,74 2,9 +11,5

SITC2 Suroviny
nepoživatelné

1,03 4,0 1,02 4,0 -1,0

SITC3 Minerální
paliva a maziva

7,60 29,4 6,91 27,2 -9,1

SITC4 Živočišné a
rostlinné oleje

0,72 2,8 0,67 2,6 -6,9

SITC5 Chemikálie
apod.

2,72 10,5 2,74 10,8 +0,7

SITC6 Tržní
výrobky dle
materiálu

4,14 16,0 3,98 15,7 -3,9

SITC7 Stroje a
dopravní
prostředky

2,62 10,1 2,60 10,2 -0,7

SITC8 Průmyslové
spotřební zboží

1,83 7,1 1,95 7,7 +6,6

SITC9 Ostatní
komodity

0,60 2,3 0,54 2,1 -10,0

Celkem 25,82 100,0 25,41 100,0 -1,8

Zdroj: Řecký statistický úřad

Komoditní struktura vývozu zůstala bez podstatné změny. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá
zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují více než čtvrtinu vývozu (jedná se o naftu a benzin rafinovanou v Řecku) a
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potraviny téměř 17 %, následují tržní výrobky, stroje a dopravní prostředky a chemikálie.

V roce 2016 byl významný nárůst vývozu v relativních i absolutních hodnotách u potravin (SITC0 +9,8 %, tj. 380 mil. eur) a
největší pokles u minerálních paliv (SITC3 -9,1 %, tj. 690 mil. eur).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Podmínky jsou dány členstvím Řecka v EU. Neexistují VT parky ani investiční zóny se zvláštními podmínkami.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Čisté PZI do GR – odvětvová struktura

údaje v mil. € 2012 2013 2014 2015/* 2016/* Podíl (%)

Zemědělství,
chov dobytka,
rybolov, lesy

11,1 -2,4 2,1 2,1 5,1 0,2

Doly a
kamenolomy

7,7 143,1 136,1 68,6 81,4 2,9

Zpracovatelský
průmysl

450,2 -252,9 -324,9 2,6 64,9 2,3

Eletroenergetika,
zemní plyn

95,6 117,6 1,0 5,7 24,0 0,9

Stavebnictví 26,0 28,9 -34,5 5,0 5,7 0,2

Služby 758,9 2.086,8 2.222,2 913,5 2.523,0 89,3

Nezařazené 4,9 0,9 20,5 30,8 122,0 4,3

Celkem 1.354,3 2.122,1 2.022,5 1.028,2 2.826,2 100,0

Zdroj: Řecká centrální banka, Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

Čisté PZI do GR – teritoriální struktura
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údaje v mil. € 2012 2013 2014 2015/* 2016/* Podíl (%)

Evropa 1.717,6 1.923,0 735,6 347,3 2.183,9 77,3

- EU celkem 1.715,5 1.042,0 634,5 390,4 2.022,9 -

- eurozóna 1.531,5 1.193,3 714,4 328,0 1.608,3 -

Amerika -144,2 110,9 1.125,9 579,1 281,4 10,0

Oceánie 2,8 -1,4 -3,5 -3,9 -1,3 -0,1

Asie -189,3 112,2 179,4 116,7 371,0 13,1

Afrika -33,0 -23,0 -14,5 -10,9 -9,1 -0,3

Nezařazené 0,5 0,5 -0,4 -0,1 0,3 0,0

Celkem 1.354,3 2.122,1 2.022,5 1.028,2 2.826,2 100,0

Zdroj: Řecká centrální banka, Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Omezení

Převážná většina odvětví je otevřena cizímu kapitálu s možností 100 % podílu domácího a zahraničního soukromého
kapitálu v jednotlivých společnostech (mimo obranu, aerolinie, částečně energetiku, municipální a komunální podniky),
avšak regulační rámec pro jednotlivé sektory nebyl ještě dokončen. Problémem zůstává byrokracie a poměrně složitý
postup při zakládání podniků, platný i pro řecké subjekty. Zlepšení investičního a podnikatelského prostředí v zemi je tak
jednou z hlavních oblastí, na kterou se orientují strukturální reformy vlády.

Elektronický obchodní rejstřík je postupně uváděn do provozu. Rejstřík akciových společností vede Ministerstvo pro
regionální rozvoj, konkurenceschopnost a námořnictví. Centrální registr nemovitostí a katastrální úřad v našem pojetí
zatím neexistují.

Pobídky

Základním investičním nástrojem je zákon č.4399/2016 „Investment Incentives Law - Statutory framework for the
establisment of Private Investments Aid Schemes for the regional and economic development of the country“, z Řecku
nazývaný „rozvojový zákon“:
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https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/GR_Development_law_En_2.pdf

Informace o investiční legislativě, pobídkách a podmínkách poskytne agentura na podporu investiční a obchodní činnosti
Enterpise Greece Invest&Trade, která rovněž poskytuje pomoc a podporu potenciálním investorům a měla by fungovat
na principu „one-stop-shop“. Agentura vznikla v r. 2013 sloučením agentur na podporu investic (Invest in Greece Agency)
a vývozu (Hellenic Export Promotion Organization).

Kontakty: http://www.enterprisegreece.gov.gr/en/contact-us

Odpovědným ministerstvem je Ministerstvo pro hospodářství a rozvoj:

Ministry of Economy and Development

DG Private Investmens - Investor Services Office

T: +30 210 32588-00,-04

E-mail: infodesk@mnec.gr

https://www.ependyseis.gr/ (v řečtině)
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3. Vztahy země s EU
Obsah neuveden

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

V Řecku trvale působí národní zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu. Od r. 2010 zde působí zvláštní
expertní skupina pod vedením EK a za účasti některých ČS EU, která původně poskytovala řecké vládě technickou pomoc
při přípravě a realizaci vybraných úkolů fiskální konsolidace, strukturálních reforem a privatizace (tzv. Task Force for
Greece), v r. 2015 byla v rámci reorganizace EK začleněna do pevné struktury EK "Structural Reform Support Service" a
pokračuje v předchozí činnosti, od r. 2016 vypomáhá také při řešení migračního problému a relokaci. Činnost řeckého
týmu je financována z prostředků strukturálních fondů vyčleněných pro Řecko v rámci Plánu na technickou spolupráci.

V Řecku dále působí v souvislosti s řešením migrační krize také agentury FRONTEX, EASO a Europol.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna s EU

údaje v mld. € 2012 2013 2014 2015 2016 16/15 (%)

Dovoz z EU 22,73 22,13 23,31 23,10 24,06 +4,2

Vývoz do EU 12,19 12,82 13,10 14,03 14,28 +1,2

Obrat 34,92 34,95 36,41 37,13 38,34 +3,3

Zdroj: Řecký statistický úřad

Čisté PZI

údaje v mld. € 2012 2013 2014 2015/* 2016/* 16/15 (%)

EU do GR 1.715,5 1.042,0 634,5 390,4 2.022,9 +418,2

PZI do GR
celkem

1.354,3 2.122,1 2.022,5 1.028,2 2.826,2 +174,9

GR do EU -202,4 -821,3 1.321,3 1.031,2 1.442,5 +39,9
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PZI z GR
celkem

527,3 -591,5 2.272,6 1.917,9 -576,9 -432,4

Zdroj: Řecká centrální banka, Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

Služby (turistika, doprava)

V oblasti cestovního ruchu reprezentují země EU zhruba 60 % návštěvníků Řecka. V r. 2015 to bylo 15 mil. osob (63,5%).
Údaje za r. 2016 nejsou k dispozici.

Údaje o podílu zemí EU na dopravních službách nejsou k dispozici.

Zdroj: Řecký statistický úřad

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Řecko plně využívá všechny formy financování ze strukturálních a investičních fondů EU.

Na rozpočtové období 2014-20 bylo Řecku alokováno celkem 20,4 mld. eur:

• Zemědělský fond rozvoje venkova 4,7 mld. eur (23,1 %)
• Fond regionálního rozvoje 8,2 mld. eur (40,1 %)
• Sociální fond 3,7 mld. eur (18,1 %)
• Kohezní fond 3,2 mld. eur (15,9 %)

Jednotlivé operační programy:

Ochrana životního prostředí: 4,3 mld. eur

Konkurenceschopnost 2,5 mld. eur

Dopravní a energetická infrastruktura 2,5 ml. eur

Obnovitelné zdroje energie 2,2 mld. eur

Zaměstnanost 1,8 mld. eur

Sociální začlenění 1,5 mld. eur

Vzdělávání 1,3 mld. eur

Prevenci před klimatickými změnami 1,3 mld. eur
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Výzkum a vývoj 1,2 mld. eur

IT 0,8 mld. eur

Technická pomoc 0,8 mld. eur

Veřejná správa 0,3 mld. eur

(více viz web Evropské komise)

Prakticky všechny významné investiční projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. V důsledku zařazení do
reformního programu fiskální konsolidace získalo Řecko výjimku, na základě které činí výše národního podílu pouze 5 %
rozpočtu a z prostředků EU fondů mohou být profinancovány i provozní náklady projektu. V současné době jsou s
ohledem na ekonomickou situaci Řecka vybrané projekty financovány z prostředků EU plně.

Řecko čerpá prostředky také z EU fondů spojené s migrační a azylovou politikou, a to z Asylum Migration and Integration
Fund (AMIF) a Internal Security Fund /ISF), celkem rozpočtováno na 2014-20 509 mil. eur, tato částka byla navýšena o
dalších 188 mil. eur na řešení aktuálních migračních potřeb.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obsah neuveden

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna

Vývoz do GR Dovoz z GR Obrat Saldo

mil. €mil. € poř. index mil. € poř. index mil. € poř. index

2012 219,6 43. 77,6 130,4 52. 94,6 350,0 50. 83,2 89,2

2013 216,8 44. 98,7 160,1 50. 122,8 376,9 49. 107,7 56,7

2014 245,8 45. 113,4 192,3 50. 120,1 438,1 47. 116,2 53,5

2015 279,6 41. 113,8 204,3 50. 106,2 483,9 47. 110,5 73,4

2016 306,0 39. 109,2 207,4 47. 101,7 513,7 44. 106,0 98,3

Zdroj: ČSÚ, MPaO

Vývoz po silném propadu v letech 2012-13 (oproti rekordnímu r. 2008 o 30 %) od r. 2014 znovu stoupá, v r. 2016 vzrostl
o 9,2 % a jeho objem se blíží k rekordním hodnotám (359 mil. € v r. 2008).

Dovoz v r. 2016 rovněž vzrostl, i když jen mírně, což kopíruje celkovou tendenci řeckého vývozu.

Obrat vzájemného obchodu byl v r. 2016 nejvyšší v jeho historii, i když v celkovém srovnání řadí Řecko mezi
obchodními partnery až na 44. místo.

Saldo bylo o 22 mil. € vyšší, než v r. 2015, zatím však zůstalo za rekordními hodnotami (227 mil. € v r. 2008).
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4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Řecka

2015 2016 2016/15
(%)

Třída SITC Hodnota
(mil. €)

Podíl (%) Hodnota
(mil. €)

Podíl (%)

0 - Potraviny a
živá zvířata

17,40 6,2 29,50 9,6 +69,5

1 - Nápoje a tabák 8,60 3,1 13,10 4,3 +52,3

2 - Suroviny
nepoživatelné

1,54 0,6 1,94 0,6 +26,0

3 - Minerální
paliva a oleje

0,14 0,0 0,12 0,0 -14,3

4 - Živočišné a
rostlinné oleje

0,01 0,0 0,21 0,1 +2000,0

5 - Chemikálie 28,17 10,1 39,31 12,8 +39,5

6 – Prům. výrobky
dle suroviny

34,07 12,2 35,30 11,5 +3,6

7 - Stroje a
přepravní zařízení

146,82 52,5 144,32 47,2 -1,7

8 - Různé
průmyslové zboží

42,70 15,3 41,92 13,7 -1,8

9 - Zboží
neklasifikované

0,11 0,0 0,31 0,1 +181,8

Celkem 279,58 100,0 306,02 100,0 +9,2

Zdroj: ČSÚ, MPO
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Ve vývozu tradičně vedou stroje a dopravní prostředky (SITC7, okolo 50 %), následují průmyslové spotřební zboží
(SITC8, okolo 15 %), chemikálie (SITC5), tržní výrobky dle materiálu (SITC6) a potraviny a živá zvířata (SITC0), jejichž vývoz
roste (2016/15 +70%).

Hlavní komodity v r. 2016:

1. silniční vozidla (SITC78 52,50 mil. €, 17 %)
2. zařízení pro telekomunikace, záznam a reprodukci zvuku (SITC76 28,56 mil. €, 9 %)
3. kancelářské stroje a stroje na zpracování dat (SITC75 25,61 mil. €, 8 %)
4. různé spotřební výrobky (SITC89 23,54, 7,8 %)
5. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (SITC77 18,92 mil. €, 6 %)

Hlavní položky českého vývozu do Řecka

Kód SITC Název komodity 2016

(mil. €)

2016/15

(%)

781 Automobily osobní aj.
vozidla pro dopravu osob

49,40 +13,6

764 Zařízení telekomunikační,
přísl. pro záznam,
reprodukci zvuku, obrazu

21,37 -25,0

752 Zařízení k
automatizovanému
zpracování dat, jednotky
periferní

19,75 -27,7

034 Ryby čerstvé (živé zabité),
chlazené nebo zmrazené

18,70 +467,8

894 Kočárky, dětské hračky, hry
a sportovní potřeby

12,67 -30,5

778 Přístroje elektrické
(baterie, žárovky apod.)

7,90 +39,2

598 Výrobky chemické různé 7,63 +743,5

625 Pneumatiky pryžové a duše 7,13 +13,7
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761 Monitory a projektory,
televizní přijímače

6,84 +19,8

741 Zařízení k ohřevu a chlazení
a jejich díly

6,81 +14,9

553 Voňavky, přípravky
kosmetické a toaletní (bez
mýdel)

6,57 +63,8

111 Nápoje nealkoholické 6,18 +20,4

554 Mýdla, přípravky čistící a
leštící

6,02 +60,4

122 Tabák zpracovaný a
náhražky tabákové

5,39 +143,3

898 Nástroje hudební, díly,
příslušenství, desky, pásky

4,89 +10,9

772 Přístr. elek. ke spínání ap.
obvodů elek., odpory aj.

4,48 +20,4

641 Papír a lepenka 4,03 -2,0

581 Trubky, potrubí a hadice z
hmot plastických

4,02 +1,5

Celkem 306,02

Zdroj: ČS

Hlavní českou vývozní komoditou jsou osobní automobily (16 %), jejichž vývoz v posledních letech klesal vzhledem k
poklesu prodeje osobních automobilů na řeckém trhu, v r. 2016 však došlo k nárůstu jejich vývozu o téměř 14 %.

Stabilní je zájem o zařízení k automatizovanému zpracování dat a periferních jednotek a zařízení telekomunikační,
příslušenství pro záznam a své místo si drží vývoz kočárků, hraček a sportovních potřeb, přestože v r. 2016 vývoz těchto
komodit mírně klesl.

Rostoucí tendenci má tradiční položka pneumatiky pryžové a duše a prudký nárůst zaznamenala další tradiční položka
chemické výrobky. Roste rovněž zájem o zařízení k ohřevu a chlazení.
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V r. 2015 se mezi přední vývozní komodity zařadily nestandardní položky jako nealkoholické nápoje, tabák, kosmetické
přípravky a mýdla, jejichž vývoz v r. 2016 dále vzrostl.

Nestandardní byl objem vývozu ryb, který meziročně vzrostl o 468 % a reprezentoval 4. nejvýznamnější položku našeho
vývozu (6 %).

Dovoz z Řecka

2015 2016 2016/15
(%)

Třída SITC Hodnota
(mil. €)

Podíl (%) Hodnota
(mil. €)

Podíl (%)

0 - Potraviny a
živá zvířata

35,79 17,5 40,62 19,6 +13,5

1 - Nápoje a tabák 14,39 7,0 18,68 9,0 +29,8

2 - Suroviny
nepoživatelné

1,84 0,9 2,23 1,1 +21,2

3 - Minerální
paliva a oleje

0,01 0,0 0,08 0,0 +700,0

4 - Živočišné a
rostlinné oleje

2,88 1,4 4,93 2,4 +71,2

5 - Chemikálie 53,94 26,4 55,94 27,0 +3,7

6 - Prům. výrobky
dle suroviny

55,77 27,3 47,96 23,1 -14,0

7 - Stroje a
přepravní zařízení

25,33 12,4 25,03 12,1 -1,2

8 - Různé
průmyslové zboží

13,95 6,8 11,47 5,5 -17,8

9 - Zboží
neklasifikované

0,37 0,2 0,51 0,2 +37,8

Celkem 204,26 100,0 207,44 100,0 +1,7
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Zdroj: ČSÚ, MPO

V dovozu tradičně vedou průmyslové výrobky dle suroviny (SITC6, okolo 25 %), chemikálie (SITC5, okolo 26 %),
potraviny a živá zvířata (SITC0) a v posledních letech i stroje a dopravní prostředky (SITC7). Roste dovoz rostlinných
olejů (2016/15 +71%), což reflektuje vývozní potenciál řeckého olivového oleje. Potraviny, nápoje, tabák a rostlinné a
živočišné oleje reprezentují 31 % dovozu z Řecka.

Hlavní komodity v r. 2016:

1. léčiva (SITC54 40 mil. €, 19 %)
2. neželezné kovy (SITC68 38,57 mil. €, 18,6 %)
3. zelenina a ovoce (SITC05 33,06 mil. €, 16 %)
4. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (SITC77 18,36 mil. €, 8,8 %)
5. silice a vonné látky (SITC55 11,37 mil. €, 5,5 %)

Hlavní položky českého dovozu z Řecka

Kód SITC Název komodity 2016

(mil. €)

2016/15

(%)

542 Léčiva (včetně veterinárních) 39,25 -5,3

684 Hliník 28,69 -15,2

057 Ovoce a ořechy (ne
olejnaté) čerstvé, sušené

17,75 +26,4

772 Přístroje elektr. ke
spínání obvodů, odpory
apod.

11,69 -1,9

682 Měď 9,65 -20,0

054 Zelenina čerstvá,
chlazená, zmrazená apod.

8,65 +28,5

112 Nápoje alkoholické 7,57 +12,8

554 Mýdlo, přípravky čistící a 5,85 +134,3
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leštící

122 Tabák zpracovaný, náhražky
tabákové

5,53 +208,0

121 Tabák nezpracovaný, odpad
tabákový

5,45 -6,4

553 Voňavky, přípravky
kosmetické a toaletní (bez
mýdel)

4,92 +14,0

778 Přístroje elektrické (baterie,
žárovky apod.)

4,76 +5,9

421 Tuky, oleje rostlinní surové 4,62 +74,7

058 Ovoce konzervované a
výrobky ovocné (ne šťávy)

3,58 -14,6

Celkem 207,44

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet vzájemné PB (údaje v mil. Kč)

2014 2015 2016

Příjmy Výdaje Saldo Příjmy Výdaje Saldo Příjmy Výdaje Saldo

Celkem 7.795 8.393 -598 8.051 9.010 -959 9.811 8.649 1.162

Zboží 5.452 4.737 715 5.859 4.083 997 6.377 4.303 2.073

Služby 1.982 3.354 -1.372 1.860 4.597 2.737 1.725 4.025 -2.300

- cestovní
ruch

1.491 2.626 -1.135 1.179 2.949 -1.770 1.111 3.004 -1.893

- doprava 339 509 -170 440 568 -128 369 380 -11

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Řecko

28/48 http://www.businessinfo.cz/recko

http://www.businessinfo.cz/recko


Zdroj: ČNB-Běžný účet PB v teritoriálním členění

Bilance vzájemného obchodu službami je dlouhodobě deficitní a její schodek se zvyšuje, protože mezi službami dominuje
oboustranný cestovní ruch, kde roste rozdíl mezi počtem řeckých turistů navštěvujících ČR a českých turistů do GR.

V r. 2015 navštívilo ČR 43,5 tis. řeckých turistů (0,5 % celkového počtu zahraničních návštěvníků ČR, meziroční nárůst 17,0
%) a Řecko 436 tis. turistů z ČR (1,9 % celkového počtu, meziroční nárůst 25,6 %).

V r. 2016 navštívilo ČR 45,2 tis. řeckých turistů (0,5 % celkového počtu zahraničních návštěvníků ČR, meziroční nárůst 3,9
%). Řecký údaj není k dispozici, odhaduje se, že Řecko navštívilo 500 tis. turistů z ČR.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

PZI ČR v GR

Základní kapitál investovaný v GR činil v r. 2014 celkem 815 mil. € a v r. 2015 836,1 mil. €.

Nejvýznamnější PZI s českou účastí je investice česko-řeckého kapitálového fondu Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.,
který v r. 2013 odkoupil podílu 33% řecké sázkové a loterijní společnosti OPAP S.A. a následně jeho prostřednictvím OPAP
Investments Ltd. získal společnost pro provozování dostihů a sázek (622 mil.€ hotově + 30 mil. € v 10 ročních splátkách).

PZI GR v ČR

Základní kapitál investovaný v ČR činil v r. 2015 8 mil. €.

Nejvýznamnějšími PZI s řeckou účastí jsou:

University of New York in Prague (GR investor New York College, školství, 100 %)

MAILLIS s.r.o. (GR investor M.J. Maillis S.A., balící materiál a zařízení, 100 %)

ELECTRA TRADE s.r.o. (GR investor Vassilias S.A., malé domácí spotřebiče, 100 %)

ALASIA s.r.o. (GR investor Ploumbis Family, konsultant a real estate, 60 %)

ATTRATIVO ČR s.r.o. (GR investor ATTRATIVO S.A., oděvy, 100 %)
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Zdroj: EnterpiseGreece, ČNB-Běžný účet PB

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

1. Dohoda o vypořádání finančních otázek mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím řeckým (Praha,
22.7.1964)

2. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě
(Athény, 6.6.1977, č. 117/1979 Sb.) a Protokol z r. 1992

3. Dlouhodobý program rozvoje hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou
republikou a Řeckou republikou (Praha, 4.7.1984)

4. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Helénskou republikou a
Protokol z r. 1993 (Praha, 4.7.1984)

5. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Athény, 23.10.1986, č. 98/1989 Sb.)

6. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné
pomoci celních správ obou států (Praha, 15.5.1991, č. 228/1996 Sb.)

7. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně
investic (Praha , 3.6.1991, č. 102/1993 Sb.)

8. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci
(Athény, 25.5.2000, č. 60/2002 Sb. m. s.)

9. Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické,
vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství (Praha, 16.11.2000, č. 90/2004 Sb. m. s.)

10.Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Athény,
22.11.2006)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS)

údaje v mil. USD 2012 2013 2014 2015 15/14 (%)

Bilaterální 107,3 43,6 46,1 71,9 +56,0

Multilaterální 220,1 195,5 201,3 166,8 -17,1

Celkem 327,4 239,1 247,4 238,7 -3,5

Zdroj: MZV GR

Řecko poskytlo v r. 2015 na oficiální zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) 238,7 mil. USD, tj. 0,12 % HNP. V důsledku
hospodářské krize ZRS od r. 2009 postupně klesá (maximum 600 mil. USD v r. 2008).
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Bilaterální ZRS:

Geografické členění: 8,5 % Evropa, 3,1 % Afrika, 4,8 % Asie a 83,2 % ostatní včetně pomoci uprchlíkům v GR).

Hlavní příjemci: Ukrajina (1,95 %), Albánie (1,59 mil. USD), Palestinská samospráva (0,71 mil. USD), Lidová republika Kongo
(0,60 mil. USD), Sýrie (0,59 mil USD), Egypt (0,49 mil. USD), Írán (0,49), Turecko (0,46), Moldavsko (0,44), Bělorusko (0,36) a
Srbsko (0,33), které patří do skupiny 18 prioritních zemí Řecka poskytované ZRS.

Účelového zaměření: 59,43 mil. USD vynaloženo na migraci v zemích určení, 9,86 mil. USD stipendia pro studenty
z rozvojových zemí na řeckých univerzitách, 1,25 mil. USD expertní a technická pomoc, programy ZRS a přes mezinárodní
organizace 1,26 mil. USD.

Multilaterální ZRS:

Z částky 166,8 mil. USD bylo 157,9 mil. USD distribuováno prostřednictvím EU programů jako příspěvek do rozpočtu EU
(65 %) a na rozvojovou spolupráci (35 %), 7,64 mil. USD prostřednictvím programů OSN (UNESCO, UNIDO, UNEP, FAO
atd.) a 1,27 mil. USD prostřednictvím dalších mezinárodních organizací (zejm. CIHEAM, ISTA).
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obsah neuveden

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Agentura Enterpise Greece Invest & Trade prezentuje jako strategické investiční sektory cestovní ruch, energetiku,
informační a telekomunikační technologie, zdravotnické technologie a služby, kombinovanou dopravu, potraviny a
zemědělské produkty.

Ve zpracovatelském průmyslu Řecka si udržují přední místo těžba a zpracování kovů (zejm. bauxit, hliník, měď) a
farmaceutický průmysl.

Cestovní ruch je oborem s největšími komparativními výhodami nejen v rámci Řecka, ale i v rámci EU. Na tvorbě HDP se
přímo podílí 10 % a nepřímo 25 %. Potvrzuje se jeho další dynamický rozvoj a je reálný prostor pro zvyšování exportu
široké škály výrobků pro sektor HORECA včetně vylepšování jeho infrastruktury.

V energetice se momentálně vyčerpal prostor pro rozvoj výroby energie z OZE (zejména díky snížení výkupních cen a
špatné platební morálce správce energetické sítě), určité zlepšení se rýsuje u malých vodních elektráren. V klasické výrobě
elektřiny lze očekávat nové příležitosti, jakmile se vyjasní legislativní rámec plné liberalizace trhu. Potenciál existuje v
rozšiřování rozvodné sítě elektřiny včetně propojení pevniny s četnými ostrovy. Dlouhodobě perspektivní se jeví průzkum
nalezišť ropy a zemního plynu, který značně závisí na vývoji světových cen energií, následně i těžby podmořských ložisek
ropy a zemního plynu.

Velké rezervy jsou v odpadovém a vodním hospodářství (recyklace odpadu všeho druhu, rekultivace skládek, biologické
čističky, hospodaření s podzemními vodami, odsolování atd.), které však často brzdí lokální zájmy, takže skutečné klima
pro jejich realizaci teprve dozrává. Strategické projekty budou realizovány formou partnerství veřejného a soukromého
sektoru (PPP).

Zemědělství s ohledem na celkové začlenění do kompetitivního prostoru EU bylo v uplynulých letech i přes obecně velmi
příznivé klimatické podmínky zanedbáváno. S hospodářskou krizí však pozvolna nabývá na významu, protože se jeví jako
sektor, který je schopen zaměstnat přebytečné pracovní síly z měst a nahradit některé potraviny z dovozu. Může se tak
stát vhodným trhem české techniky.

Značný potenciál skrývá řecké lázeňství, které by mohlo skombinovat velmi kvalitní přírodní zdroje se skvělými
klimatickými a přírodními podmínkami. Potenciál pro uplatnění českých zkušeností a technologií je značný, Řecko však
zatím nemá vyjasněnu koncepci, legislativu ani vlastnická práva. I zde pokrok naráží na lokální zájmy a skutečné klima pro
jejich realizaci teprve dozrává.

V řeckém průmyslu se jeví jako perspektivní firmy v oblasti informačních technologií, telekomunikací, bioproduktů,
potravin, farmaceutických prostředků atd. Často s využitím znalostí a kontaktů řecké komunity v zahraničí jsou schopné
nabízet sofistikované produkty a skrývají značný potenciál. Své uplatnění nacházejí spíše za hranicemi Řecka.
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Privatizace

Investiční a dodavatelské možnosti pro české firmy budou spojeny s privatizací řeckého veřejného majetku. Byl zřízen
Fond pro využití privátního majetku státu Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. (řecká zkratka TAIPED), který byl
v květnu 2016 začleněn do společnosti Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. spravující veškerý majetek
státu.

Perspektivní položky českého exportu

S ohledem na úsporný program řecké vlády bude i v příštích letech objem prostředků směřujících na veřejné investice
velmi omezený. Stát a regiony budou spolufinancovat projekty realizované z fondů EU prostřednictvím Národního
strategického referenčního rámce 2014-20 a Dohody o partnerství pro programové období 2014-20. V maximální míře
bude využíván model finanční spolupráce se soukromým kapitálem (projekty PPP). Příležitosti pro české firmy a investory
by mohla přinést restrukturalizace a modernizace některých významných státních společností např. v oblasti energetiky.

Přes nepříznivou ekonomickou situaci velvyslanectví registruje potenciál pro uplatnění českých podniků například z
oblasti dopravních technologií, IT, zemědělské techniky, zpracovatelského průmyslu, sektoru HORECA a perspektivně v
lázeňství. Příležitosti se nabízejí i v energetice (aktuálně kromě OZE) - rozvodné sítě, lignitové doly apod. Určité možnosti
pro participaci formou subdodávek existují v projektech infrastruktury. Krize vede k omezení soukromé i veřejné spotřeby
a investic, na druhé straně však může být příležitostí pro levnější a technologicky srovnatelné zboží.

Energetika

Probíhá postupná modernizace lignitových elektráren a výstavba nových zejména plynových, modernizuje se rozvodná síť
a připravuje se výstavba podmořského propojení pevninské rozvodné sítě s Kykladskými ostrovy (první část projektu byla
v březnu 2014 zadána firmám Hellenic Cable Industry S.A. a ABB S.A.), pokračuje plynofikace Řecka, rozšiřuje se využití
obnovitelných zdrojů energie a biopaliv.

Ve výstavbě je plynovod TAP (Trans Adriatic Pipeline) vedoucí přes území Řecka, jehož výstavba má být ukončena v r.
2020, byl uzavřen kontrakt na výstavbu plynovodu IGB (Interconnector Greece Bulgaria) a v konečné fázi i kontrakt na
výstavbu terminálu LNG v Alexandropouli "AegenaLNG".

Užitečné kontakty:

• Ministerstvo životního prostředí a energetiky
• Public Power Corporation S.A. (DEI)
• Independent Power Transmition Operator S.A. (ADMIE)
• Operator of Electricity Market S.A.(LAGIE)
• Public Gas Corporation S.A. (DEPA)
• Hellenic Gas Transmition System Operator (DESFA)
• Regulatory Authority for Energy (RAE)
• Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
• Hellenic Association of Independent Power Producers
• Greek Association of RES Elektricity Producers
• Enterprise Greece – informace o energetice

Železniční infrastruktura
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Realizuje se program modernizace a dokončení elektrifikace řeckých železnic a rozšiřování athénské příměstské železnice.
Bližší informace

Užitečné kontakty:

• Řecké dráhy (OSE)
• Investorská společnost OSE (ERGOSE)

Kombinovaná nákladní doprava

V návaznosti na rozvoj pirejského přístavu, kde realizuje rozsáhlou investici čínská COSCO Shipping Corp. se počítá s
výstavbou velkých překladišť a center kombinované dopravy. První z nich se již řadu let postupně rozšiřuje na trati
Athény-Korint v oblasti Thriasio Pedio. Bližší informace

Infrastruktura městské hromadné dopravy:

Pokračuje výstavba metra v Athénách, kde byla vyhlášena veřejná soutěž na výstavbu již 4. trasy, a Soluni. Bližší informace

Připravuje se rozšíření athénské tramvajové dopravy a bude nezbytná obnova vozového parku MHD. Bližší informace

Užitečné kontakty:

• Attiko Metro S.A.
• Urban Rail Transport S.A. (STASY)
• Athens Urban Transport Organisation S.A. (OASA)
• Association of Greek Contracting Companies (SATE)

Ekologická infrastruktura

V Řecku je značný prostor pro rozvoj ekologické infrastruktury. V příštích letech lze očekávat investice v hodnotě zhruba 3
mld. eur do zpracování pevného odpadu (městského i průmyslového), kde je Řecko nuceno k radikálnímu řešení tohoto
palčivého problému jak z obav před hrozícími sankcemi EK tak pod tlakem omezené kapacity stávajících městských
skládek zejména ve velkých městech. Diskuse se vedou jak o formě řešení (na úrovni regionu či města) tak o mixu
technologií, který bude použit (ano recyklaci a kompostování, spory o spalování) i o umístění jednotlivých závodů, proti
kterým v řadě případů protestují místní komunity. Posílena má být recyklace odpadu na 4 složky (doposud jen třídění u
zdroje na směsný odpad a obaly). Značný potenciál má zpracování recyklovaného materiálu, rekultivace starých a
výstavba nových moderních skládek.

Zvažuje se výstavba „zelených průmyslových zón“ na řeckých ostrovech (včetně zařízení na odsolování mořské vody).
Očekává se posílení projektů orientovaných na zlepšení hospodaření s vodami, zejména na čištění odpadních vod.

Ve všech případech se jedná o akutní problémy, které musí být řešeny. Chybí však prostředky na veřejné investice, a proto
se bude opět jednat hlavně o projekty realizované formou PPP.

Užitečné kontakty:

• Ministerstvo životního prostředí a energetiku
• Hellenic Solid Waste Management Association
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• Hellenic Recovery Recycling Corporation (HERRCO)

Zemědělství

Význam zemědělství, které v minulosti patřilo k pilířům řecké ekonomiky, v posledních dvaceti letech klesal v důsledku
přesunu obyvatel z vesnic do měst a zejména růstu dovozů. Hluboká hospodářská krize má však na rozvoj zemědělské
výroby pozitivní dopad. Lze očekávat pozvolný návrat pracovních sil do zemědělství, motivovaný mimo jiné i výhodným
pronájmem státní zemědělské půdy (50 eur/ha) a zvýšením poptávky po domácích zemědělských produktech, což může
otevřít prostor zejména pro malé a střední zemědělské stroje. České zemědělské technologie mají v Řecku tradičně dobré
jméno (např. traktory ZETOR).

Užitečné kontakty:

• Ministerstvo pro zemědělský rozvoj a potraviny
• Asociace dovozců a zástupců zemědělských strojů (jen v řečtině)

Spotřební zboží

Tradiční spotřební zboží z ČR, jako je například sklo a porcelán, je postupně vytlačováno z řeckého trhu silnou konkurencí
levného užitkového zboží (nezávisle na jeho značce vyráběného hlavně v Číně). Objevily se však nové komodity jako
například kamna a kotle na dřevo či biopaliva, po kterých je vzhledem k rostoucí ceně topné nafty a elektrické energie
zaznamenaly zvýšenou poptávku, zařízení telekomunikační, pro automatizované zpracování dat a elektrická, dětské
kočárky apod. (viz kap. 4.2).

Aktuální sektorové příležitosti – Mapa oborových příležitostí v Řecku

Obchodní a ekonomické aktuality a příležitosti v Řecku

5.2 Kalendář akcí

• Účast na 12. mezinárodním veletrhu HO.RE.CA. 2017 zaměřeném na oborové příležitosti a tradiční exportní
komodity, podpora vystavovatelů české produkce: Athény,13/02/2017

• Ekonomická prezentace velvyslance ČR na teritoriálním setkání k Řecku organizovaném Mezinárodní obchodní
komorou v České republice: Praha 03/05/2017

• Setkání s obchodními zástupci českých firem pro oblast severního Řecka: Soluň, 10/05/2017
• Setkání s obchodními zástupci českých firem pro oblast Attiky: Athény, 24/05/2017
• Návrh projektu na podporu ekonomické diplomacie „Využití českého know-how pro rozvoj lázeňství v Řecku“:

červen 2017
• Účast zástupce zastupitelského úřadu na poradě ekonomických diplomatů v Praze a jednání s exportéry: Praha,
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26-30/06/2017
• Převzetí patronátu nad konferencí o rozvoji lázeňství v Řecku: Thermopyly, 16/9/2017
• Účast na veletrhu cestovního ruchu PHILOXENIA, Soluň: 19/11/2017
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Obsah neuveden

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

40 % maloobchodních podniků zaměstnává 1 zaměstnance a 56 % 2-9 osob. Z roztříštěnosti obchodní sítě vyplývají
relativně malé možnosti přímých obchodních vazeb. Zahraniční dodavatelé jsou nuceni využívat služeb obchodních
zástupců, výhradních dovozců, event. si zřizovat vlastní reprezentace či filiálky.

Nejúčinnější je prodej cestou místního zástupce či výhradního dovozce. Volba do jisté míry závisí na povaze zboží.
Nejčastější je výhradní zastoupení pro celé Řecko s tím, že zástupce sídlí v Athénách a zprostředkovává i veřejné dodávky.
Výhodné je, když má filiálku pro severní Řecko se sídlem v Soluni. Žádoucí je samostatné zastoupení či pobočka pro Krétu
a Jižní Sporady. V každém případě se doporučuje navázání osobního kontaktu a jeho udržování (cesty do Řecka a
partnerů do ČR). Přestože to zvyšuje náklady, praxe ukazuje, že bez vybudování osobního pouta nelze na řeckém trhu
uspět. Nedoporučuje se využívat zástupce v Řecku ke spolupráci s Kyprem.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Podmínky dovozu zboží do Řecka odpovídají mezinárodnímu standardu a jsou obdobné podmínkám dovozu do jiných
zemí EU. Obdobně je řešena i kontrola vývozu.

Při dovozu zboží majícího původ v EU se používají doklady běžné v obchodním styku s ostatními členskými státy Evropské
unie a zboží ze zemí EU nepodléhá clům ani restrikcím.

Existují některé netarifní překážky obchodu, zejména technické předpisy, které jsou však postupně přizpůsobovány
předpisům EU, je však nezbytné je ověřit je před uvažovanou realizací dodávky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
následujícím sektorům:

• živá zvířata - veterinární osvědčení (včetně certifikátu o očkování),
• maso, ovoce, osivo, dřevo, bramborová sadba (případ dovozu nakažených sadeb z r. 1997), rostliny, rostlinné

výrobky - fytosanitární osvědčení,
• potraviny - certifikát o radioaktivitě (max. přípustné hranice dle ES č.1707/86),
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• potraviny, hračky a domácí potřeby a obaly potravin z umělé hmoty - speciální předpisy pro použití barviv,
• chemikálie pro zemědělství - zákaz dovozu některých chemikálií (pytle obsahující hnojiva musí být speciálně

značeny) - certifikát jejich nezávadnosti,
• ojeté automobily,
• farmaceutické výrobky, prací prášky, přípravky na zuby, kosmetika, insekticidy - certifikát o analýze,
• při dovozu alkoholických nápojů je podmínkou pro povolení dovozu provedení rozboru v řecké Centrální státní

laboratoři, kterým se oficiálně stanoví jak složení, tak především obsah alkoholu, jenž je určující pro výši spotřební
daně.

U označování zboží nutno dodržet řecké nápisy tištěné na obalu nebo alespoň přelepky v řečtině na obal v angličtině,
číslo licence k povolení prodeje a další běžné údaje s případným návodem k použití u složitějšího zboží. Řecko převzalo
směrnici EU o odpovědnosti výrobce za výrobek (ES č. 85/374) a tudíž dovozce může po vývozci požadovat příslušné
certifikáty a speciální pojištění.

Ochrana trhu Řecka před vstupem cizího zboží na domácí trh se liší podle země původu. U dovozů ze zemí EU se
vzájemný obchod řídí příslušnou legislativou EU. U nečlenských zemí je celní ochrana v rámci standardů daných členstvím
EU ve WTO. Dovozy z těchto zemí do Řecka se realizují za stejných podmínek, jako dovozy do ČR.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro podnikání na řeckém trhu lze zvolit jednu z následujících možností:

Podnikání s plnou přítomností v Řecku

• Akciová společnost – řecká zkratka A.E., registrována na spádové obchodní a průmyslové komoře, v rejstříku
akciových společností vedeném ministerstvem hospodářství, infrastruktury, námořnictva a cestovního ruchu a u
příslušného finančního úřadu; minimální základní kapitál činí 24 tis. eur (zákon č. 4072/2012, legislativní úprava z
12.12.2012/Vl. věstník č. 240A).

• Společnost s rušením omezeným - řecká zkratka E.P.E., registrována na spádové obchodní a průmyslové komoře, na
příslušném soudu první instance a u příslušného finančního úřadu; minimální kapitál není stanoven (zákon č.
4156/31.5.2013).

• Veřejná obchodní společnost - řecká zkratka O.E a E.E., registrována na spádové obchodní a průmyslové komoře, na
příslušném soudě první instance a u příslušného finančního úřadu.

Podnikání s částečnou přítomností v Řecku

Je třeba se zaregistrovat na místně příslušné obchodní a průmyslové komoře, která vede obchodní rejstřík (řecká zkratka
G.E.MI.).

Při obchodních a průmyslových komorách, které fungují na okresní úrovni, byly zřízeny kanceláře, které fungují jako
one-stop-shop pro zřizování firem. U těchto kanceláří lze získat nejen veškeré informace, ale i nezbytnou asistenci.
Seznam komor s kontakty je k dispozici na portálu Union of Hellenic Chambers (v řečtině, anglický seznam na Greek
Travel Pages).

V Řecku působí agentura na podporu investic a obchodu Enterprise Greece. Její náplní je poskytovat informace o
podnikatelském prostředí a legislativě, napomáhat při investiční činnosti a zakládání společností na území Řecka apod.
Část služeb je placených. Informace o podnikání v Řecku najde také na portálu StartUpGreece, který je podporovaný
ministerstvem pro hospodářství a rozvoj.
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6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Řekové kladou větší důraz než Středoevropané na image výrobku. Bez chytrého marketingu, který pokud možno dodá
punc exkluzivity, lze na řeckém trhu jen těžko uspět. V posledních letech hraje stále větší roli také cena výrobku.

Nejúčinnější formou propagace je televizní reklama, roste význam využití internetu pro reklamu, klesá význam distribuce
propagačních letáků a inzerátů.

Propagační materiál, katalogy, kalendáře dovážené ve větším množství podléhají dani z přidané hodnoty (aplikuje se
snížená sazba: 13 %).

Vzorky bez skutečné obchodní ceny a ty, které jsou v souladu s mezinárodními úmluvami takto označeny, lze dovážet bez
platby VAT.

Pro reklamu a inzerci zaměřenou na odbornou obchodní a ekonomickou veřejnost lze doporučit ekonomický tisk, kde lze
zveřejňovat inzerci i v angličtině. K nejčtenějším patří ekonomické noviny NAFTEMPORIKI a z politicko-ekonomického
tisku KATHIMERINI, TA NEA a ETHNOS. V angličtině vychází deník KATHIMERINI. Všechny noviny vycházejí i v elektronické
podobě a mají velmi kvalitní internetové stránky. Existuje také celá řada odborných časopisů.

Kontakty:

NAFTEMPORIKI
web: www.naftemporiki.gr

anglicky: http://www.naftemporiki.gr/english

e-mail reklamy: marketing@naftemporiki.gr

KATHIMERINI
web: www.kathimerini.gr
anglicky: www.ekathimerini.com
e-mail reklamy: emporiko@kathimerini.gr, mikres.aggelies@kathimerini.gr (inzerce)
TO VIMA
web: www.tovima.gr

anglické vydání: www.tovima.gr/en
e-mail reklamy: abitsikas@dolnet.gr, kstathatou@dolnet.gr

TA NEA
web: www.tanea.gr

e-mail reklamy: spetropoulou@dolnet.gr, msinni@dolnet.gr

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Řecko

39/48 http://www.businessinfo.cz/recko

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/english
mailto:marketing@naftemporiki.gr
http://www.kathimerini.gr/
http://www.ekathimerini.com/
mailto:emporiko@kathimerini.gr
mailto:mikres.aggelies@kathimerini.gr
http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/en
mailto:abitsikas@dolnet.gr
mailto:kstathatou@dolnet.gr
http://www.tanea.gr/
mailto:spetropoulou@dolnet.gr
mailto:msinni@dolnet.gr
http://www.businessinfo.cz/recko


ETHNOS
web: www.ethnos.gr
e-mail reklamy: advertising@pegasusinteractive.gr
Marketingem se zabývá řada marketingových organizací včetně etablovaných světových konzultačních kanceláří, např.
řecká agentura ICAP Group

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Otázky duševního vlastnictví jako je jeho registrace, ochrana a uznání řeší Hellenic Society for the Protection of
Intellectual Property (AEPI) založená v roce 1930. Kompletní informace jsou k dispozici na webové stránce organizace.
Kontakty: AEPI

Práva autorů a jejich příbuzných zastupuje v Řecku i v zahraničí Hellenic Copyright Organization, která je v této oblasti
jediným kompetentním orgánem. Hájí práva autorů všech originálních duševních produktů majících konkrétní podobu,
jako jsou písně, knihy, programy atd., aniž by bylo třeba nejprve autorství zaregistrovat, jak je tomu u vynálezů či
obchodních značek. Problémem a předmětem soudních sporů je tedy ve většině případů prokázání autorství.

Ochranu duševního vlastnictví upravuje zákon 2121/1993 v podobě po jeho poslední novele z r. 2002 (dostupný i v
anglické verzi).

6.6 Trh veřejných zakázek

Řada tendrů týkajících se dodávky zboží probíhá od roku 2011 elektronicky. V tendrech se nevyžaduje účast řeckého
agenta či jiného subjektu, nicméně lze jeho účast doporučit zejména s ohledem na znalost řeckého jazyka, která je
pro účast v tendrovém řízení nezbytná, a samozřejmě s ohledem na znalost místních podmínek a kontakty. Podmínka
alespoň 30 % podílu řeckých subdodávek v tendrových nabídkách byla pod tlakem EU od 1.1.1998 oficiálně zrušena, v
rámci možností je však dobré pokračovat v tomto trendu, protože může pronikání na řecký trh výrazně ulehčit.
Podmínkou tendrů je často také zajištění servisních služeb, kde opět účast agenta hraje významnou roli.

Vzhledem k tomu, že Řecko je členem EU, je jeho legislativa do značné míry harmonizována s legislativou EU. Velké
tendry jsou zveřejňovány v oficiálním deníku EU a v elektronické formě by se měly objevovat na adrese:
http://www.ted.europa.eu/.

Povinný centrální zdroj (popř. internetová stránka) pro uveřejňování tendrů neexistuje, jelikož vypisovatelem tendrů je
velké množství veřejných institucí a podniků.

V r. 2013 byl zřízen Národní systém elektronických veřejných kontraktů (zákon č. 4155/2013, Vl. věstník 120A/29.5.2013),
jehož vedením bylo pověřeno ministerstvo hospodářství, a rozvoje, generální sekretariát obchodu a ochrany spotřebitele.
Tento úřad také vypisuje pro jednotlivé orgány veřejné správy tendry v souladu s ročním Programem státního
zásobování. Informace v řečtině: http://gge.gov.gr/ (jen v řečtině).

Zakázky celonárodního významu vypisují jednotlivá resortní ministerstva, např.:
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• Ministerstvo životního prostředí a energetiky – velké ekologické a energetické projekty

Ministerstvo infrastruktury a dopravy – infrastrukturální projekty národního významu jako jsou silniční koridory a dálnice,
mosty, ekologické projekty, zakázky pro civilní letectvo, městská doprava

• Ministerstvo obrany
• Seznam jednotlivých ministerstev v anglickém jazyce

Menší zakázky vypisují příslušné veřejné orgány a organizace, např.:

• železnice – veřejná akciová společnost Řecké dráhy O.S.E. S.A.
metro - veřejná akciová společnost Attiko Metro S.A. - veškeré zakázky související s provozem a rozšiřováním tratí
athénského a soluňského metra

• athénská městská hromadná doprava - veřejná akciová společnost O.A.S.A. S.A., (informace pouze v řečtině)
• athénská kolejová MHD – veřejná akciová společnost STASY S.A., (informace pouze v řečtině)
• elektřina– Státní energetické podniky - veřejná akciová společnost D.E.I. S.A. - výstavba nových veřejných elektráren,

inovace a zakázky pro stávající elektrárny, lignitové doly, projekty rozvodné sítě apod.
• zdravotnictví - jednotlivé státní nemocnice (doporučuje se těmto tendrům se vyhýbat z důvodu chronicky špatné

platební morálky)

Veřejných soutěží se mohou zúčastnit domácí i zahraniční subjekty přímo nebo prostřednictvím agenta. Řada tendrů
avizuje, že je určena pouze pro země EU. U složitějších investičních celků lze agenta výrazně doporučit. Doložka o výrobci
dodávaného zboží je modifikována zadavatelem tendru a je specifikována v tendrových dokumentech. Poplatky za
většinu tendrových dokumentů jsou relativně nízké i u velkých tendrů infrastruktury (cca 1 až 2 tis. Kč). Většina tendrových
dokumentů na zakázky menšího objemu je bezplatná, ne vždy je však k dispozici v anglickém překladu. Řada z nich je ke
stažení přímo na internetu.

Pokud jsou tendrové dokumenty dostupné pouze v řečtině, bývá z cenového hlediska výhodnější zajistit překlad v ČR.
Podávané nabídky (často s požadovaným bid bondem a performance bondem či bankovní zárukou) musí být zpravidla v
řečtině. Pouze technické údaje a výkresy lze obvykle předkládat v angličtině. Veškeré cizojazyčné doklady musí
doprovázet jejich oficiální překlad do řečtiny.

Výběrová hodnotitelská komise postupuje dle běžných pravidel pro vyhodnocení nabídek. V případě, že je tendr z
nejrůznějších důvodů zrušen, není obsah neotevřených obálek odtajněn. Rozhodovací proces je bedlivě sledován
konkurenty a v případě podezření z neprůhlednosti je možné podat protest. Tento řeší v případě velkých zakázek
speciální tzv. "meziresortní komise" složená z odborně příslušných subjektů (ministerstev apod.) a zástupců politických
stran zastoupených v parlamentu. Rozklad postupu tendrové výběrové komise často výrazně posouvá realizaci
tendrovaných projektů, ale je objektivizujícím prvkem. Po výběru vítězného subjektu tento do 10 dní od vyzvání musí
podepsat kontrakt v intencích své nabídky a také předložit performance bond obvykle v hodnotě 10 % nabízené ceny bez
DPH (řecká zkratka FPA). Pokud rozdíl v nabídce přesahuje hranici předem stanovenou pro všechny projekty téže
kategorie, zvyšuje se povinná garance na provedení projektu z 5 až na 35 procent celkového rozpočtu, zdvojnásobuje se
penalizace za nedodržení časového harmonogramu a zjednodušuje se postup při změně investora včetně případného
propadnutí garance ve prospěch státu.

Základem pro úspěch nabídky je schopný zástupce/lobbyista.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
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Obchodní právo a předpisy týkající se obchodních operací odpovídají francouzskému právu. V předpisech dochází k
častým změnám, zejména v hospodářské oblasti, úpravy je proto nutné soustavně sledovat. Řecko přistoupilo k
Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z 10. června 1958 (ČR přistoupila k úmluvě vyhláškou MZV
č. 74/1959 Sb.). Z toho vyplývá, že zahraniční rozhodčí nálezy (včetně českých) jsou v Řecku vykonatelné za podmínek
uvedených v úmluvě.

Při sporech, kdy dlužník je řeckou společností a je tedy obvyklé zahájit řízení před příslušným řeckým soudem, je třeba
počítat se spíše nízkou efektivitou řeckého soudního systému a se zvýšenými náklady za řecké advokátní kanceláře.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

• Úřední jazyk: novořečtina
• Nejčastěji používané cizí jazyky: angličtina, francouzština

Státní svátky

• Den nezávislosti - 25. březen – na památku dne 25.3.1821, kdy byl zahájen národně osvobozenecký boj proti
otomanské nadvládě.

• Den „OCHI" (v překladu „den NE") - 28. říjen - připomíná řecké odmítnutí italského ultimáta požadujícího "právo
vstupu a přechodu" italských fašistických vojsk, kterým byla dne 28.10.1940 zahájena řecko–italská válka.

Další svátky

• Nový rok - 1. leden
• Svátek práce - 1. květen

Náboženské svátky, které jsou současně dny pracovního klidu

• Theofania – svátek "žehnáním vod" - 6. leden
• Velký pátek a Velikonoční pondělí - termín je stanovován dle pravoslavného kalendáře. Velikonočním svátkům

předchází 40 dní předem tzv. "Čisté pondělí" a následuje za 40 dní den "Ducha svatého".
• Nanebevzetí Panny Marie - 15. srpen
• Vánoční svátky - 25. a 26. prosinec

Obvyklá prodejní a pracovní doba

V Řecku je zejména v letních měsících obvyklá doba poledního klidu, která je stanovena zákonem od 14:30 do 17:00
hodin. V posledních letech dodržování poledního klidu výrazně kleslo a připomíná ho již jen prodejní doba menších
obchodů.

Prodejní doba začíná obvykle v 9 hod. V obchodech se střídají „krátké“ (pondělí a středa do 15 max. 17 hod.) a „dlouhé“
(úterý, čtvrtek, pátek do 20 až 21 hod. s přestávkou mezi 14 a 17 hod.) dny. V sobotu zavírají obchody v 15 či 16 hod. V
supermarketech a velkých obchodních řetězcích je prodejní doba celodenní - ve všední dny od 8 do 21 hod., v sobotu od
8 do 20 hod. V neděli jsou obchody otevřené jen 7 krát do roka (např. před vánoci, velikonocemi, na počátku jarních a
zimních slev). Výjimku tvoří obchody v turistických zónách a některé minimarkety.

Pracovní doba je 8 hodinová. Na ministerstvech je nejčastější pracovní doba od 7:30 do 15:30 hod. Privátní sektor začíná
většinou kolem 9 hod. a nekončí dříve než v 17 hod. (případně od 10 do 18 hod.).
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Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Řekové vynikají jako zdatní obchodníci a zakládají si na své historii. Projev respektu a zájmu o minulost i současnost Řecka
může být významným prvkem obchodního jednání, s respektem je třeba přistupovat k rivalitě Řecka a jeho regionálních
sousedů.

Při jednání není vhodný spěch, nátlak, přemlouvání či projevy nadřazenosti. Zároveň je nutno mít zejména při úvodních
jednáních na paměti, že Řekové jsou zdatní řečníci. Nezbytným předpokladem úspěchu je cílevědomost a obezřetnost
(včetně dostatečného ověření skutečné solidnosti firmy).

Nedoporučuje se začínat jednání před 9:30 hod. Je třeba počítat s pozváním na vydatnou pozdní večeři, která může
(zejména v létě) začínat v době, kdy se již Středoevropané běžně ukládají ke spánku. Výjimkou není pozvání po 23 hod. na
skleničku.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vstup a pobyt na území Řecka

Občané ČR mohou pobývat na území Řecka na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Minimální
doba platnosti cestovního dokladu není stanovena, doklad však musí být platný v době vstupu na řecké území i při jeho
opuštění. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.

Při pobytu delším než 3 měsíce by měli občané EU požádat o vydání povolení k pobytu, které je vydáváno formou
průkazu (název dokladu: „Adeia diamonis ipikoou kratous melous tis Evropaikis Enosis "/ „Residence permit for a national
of a member state of the E.E.C."). Žádost o povolení k pobytu se podává na oddělení cizinecké policie dle místa bydliště.

Řidiči mají mít platný řidičský průkaz, technický průkaz a zelenou kartu. Mezinárodní řidičský průkaz není řeckými orgány
vyžadován.

Specifika země

Řecko má zkušenosti s cizinci a zahraničními návštěvníky. Zvláštní bezpečností rizika zde nehrozí, je však třeba
respektovat místní specifika.

Provoz na komunikacích

Provoz v městských aglomeracích a rekreačních zónách bývá hustý a nejsou v něm vždy uplatňována obvyklá
středoevropská pravidla. K místním zvyklostem patří např. vytváření dalších jízdních pruhů na komunikacích, jízda v
protisměru v jednosměrné komunikaci či minimální používání směrovek, časté používání zvukového znamení (klaksonu).
Na komunikacích je velké množství jednostopých vozidel, která se proplétají mezi automobily ze všech stran. Je proto
nezbytné mít stále na zřeteli i tyto účastníky silničního provozu. Na rozdíl od praxe v ČR má přednost vozidlo vjíždějící na
kruhový objezd, pokud není upraveno značkou (stopka).

Řidiči na přechodech obvykle nedávají chodcům přednost. Obezřetnost je třeba zachovat dokonce i při přecházení na
zelenou.
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Pravidla silničního provozu tolerují (tzn. pouze pokutují) požití alkoholu do 0,2 ‰ u profesionálních a nových řidičů a do
0,5 ‰ u ostatních řidičů.

O provoz dálničních úseků a výběr mýtného se stará několik společností a situace okolo poplatků je komplikovanější než
v ostatních evropských státech. Dálniční poplatky jsou od řidičů vybírány v hotovosti při každém průjezdu mýtnou branou.
Kromě poplatků za průjezd dálnic je zpoplatněn také průjezd některých mostů a tunelů. Při častých cestách je výhodné
namísto hotovosti využít některý ze systému pro automatickou platbu mýtného. Aktuální výši mýtného se doporučuje
ověřit přímo u správce komunikace v závislosti na zvolené trase, popřípadě na webu tolls.eu.

Občané EU mohou používat své vozidlo s národní SPZ na území Řecka v rámci turistického pobytu po dobu 6 měsíců. V
případě, že si legalizují svůj pobyt v Řecku za účelem práce, je třeba, aby si národní SPZ na svém vozidle bezodkladně
vyměnili za řeckou.

Bezpečnost

Řecko je obecně považováno za bezpečnou zemi, ale v důsledku krize a nekontrolované migrace dochází k nárůstu
kriminality, zejména ve formě kapesních krádeží a jiné majetkové trestné činnosti. Pozornost zlodějů se soustřeďuje
zejména na turistická místa s velkým počtem lidí, prostředky hromadné dopravy (athénské metro) a věci odložené bez
dozoru na pláži. Zaznamenány jsou také opakované krádeže v ubytovacích zařízeních.

Doporučuje se neponechávat cennosti a doklady v motorovém vozidle, nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti
a větší finanční částky vždy uschovat v hotelových úschovách, případně na několika místech a vždy odděleně od ostatních
dokladů a kreditních karet.

Další upozornění a doporučení

Doporučuje se nepodceňovat místní klimatickou náročnost a dodržovat obecné zásady prevence náhlých příhod a úrazů
(tj. dodržovat pitný režim, chránit se nošením vhodné pokrývky hlavy, používat ochranné opalovací krémy apod.).

Volné táboření mimo vyhrazené kempy je přísně zakázáno. Je zakázáno rozdělávat oheň ve volné přírodě, protože hrozí
nebezpečí požárů. Rovněž je zakázán sběr suchého dříví v lesních porostech. Porušení zákazů je trestně stíháno.

Nedoporučuje se cestování do vojensky citlivých oblastí a je zakázáno fotografovat vojenské a popř. další strategicky
významné objekty.

Převoz a přechovávání drog i v množství menším než malém je trestáno dlouholetým vězením.

Při překročení pravidel na ochranu živočichů a rostlin hrozí vysoké pokuty i trestní postih.

Je zakázán vývoz jakýchkoliv předmětů historické hodnoty a porušení tohoto zákazu je velmi tvrdě postihováno s
výjimkou případů, kdy autorizovaný prodejce (starožitník) vydal na vývoz starožitnosti certifikát.

Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.

Návštěva mnišské „Svaté hory“ Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům (ženám je vstup zakázán). O povolení
návštěvy je třeba písemně požádat zhruba šest měsíců předem. S žádostí o vyřízení povolení ke vstupu se cizinci obracejí
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přímo na kancelář poutníků v Soluni.

Je nutno upozornit na to, že v Řecku se zatím neprovádějí pohřby žehem a převoz tělesných ostatků do ČR je v případě
absence cestovního pojištění zahrnujícího repatriaci velmi nákladnou záležitostí.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Řecko jako ČS EU neuplatňuje vůči občanům EU žádné restrikce. Pokud se tedy občan/-ka ČR rozhodne v Řecku k
dlouhodobému pobytu a práci, doporučuje se požádat o vystavení tzv. povolení k pobytu pro občany EU (název dokladu:
„Adeia diamonis ipikoou kratous melous tis Evropaikis Enosis "/ „Residence permit for a national of a member state of the
E.E.C."). Žádost o povolení k pobytu se podává na oddělení cizinecké policie dle místa bydliště. Na jeho základě lze volně
pracovat a požívat stejných práv a povinností, jako kterýkoliv řecký občan. K vystavení povolení je zapotřebí předložit:

• platný doklad totožnosti
• 3 fotografie
• zdravotní pojištění
• potvrzení o ubytování/nájemní smlouva
• pracovní smlouva

Zdravotní pojištění je nutno řešit s příslušnou pojišťovnou v ČR, popř. obrátit se na řecký Úřad sociálního pojištění (IKA -
Idryma Koinonikon Asfaleiseon), který je od r. 2017 začleněn do tzv. Jednotného úřadu sociálního pojištění (EFKA).

Pod dojmem stále se zhoršující ekonomické situace doprovázené nárůstem nezaměstnanosti nepředpokládáme, že kromě
sezónních výpomocí především v turistice a pohostinství, lze v současnosti nalézt v Řecku dobré zaměstnání. Další
závažnou překážkou je dostatečná znalost řeckého jazyka.

V případě komplikací a problémů způsobených nesprávnou aplikací evropského práva ze strany správních orgánů (např.
při problémech se získáním evropských formulářů E301) kontaktujte SOLVIT - Systém řešení problémů na vnitřním trhu
EU.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Občan ČR má po předložení Evropské karty zdravotního pojištění nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za
stejných podmínek jako řecký pojištěnec státní pojišťovny IKA (viz výše v kap. 6.10.). Je ovšem nutno počítat se
spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků.

Pohotovostní službu poskytují řecké státní nemocnice. Záchranná služba – tel. (0030) 166

Bližší informace jsou k dispozici také na webové stránce Velvyslanectví ČR v Řecku.
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7. Kontakty
Obsah neuveden

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Řecku /řecky: Presveia tis Tsechikis Dimokratias stin Ellada/
6, George Seferis Str., 154 52 Palaio Psychiko - Athens
Tel: (0030) 210 671 37 55, 210 672 53 32 (konzulární úsek)
Fax: (0030) 210 671 06 75
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/athens

Úřední hodiny konzulárního úseku:

úterý až pátek 9:00-12:00 hod.
pondělí, dny pracovního klidu a svátky zavřeno

V neodkladných a naléhavých případech je možno obracet se po úředních hodinách na stálou službu - tel: (0030) 9644
733769

Honorární konzuláty:

Honorární konzulát Soluň (Thessaloniki)
(konzulární obvod severní Řecko čili provincie Makedonie a Thrácie)
57, Leoforos Nikis Ave., 546 22 Thessaloniki
honorární konzulka: paní Margarita Ignatidou
Tel: (0030) 2310 222376
Fax: (0030) 2310 224116
Mobil: 0030)6973776971
E-mail: info@czconsulate.gr
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Honorární konzulát Pireus
98, Naiadon Str., 175 62 Palaio Faliro - Athens
honorární konzul: pan Andreas Lionis
Tel: (0030) 210 9813351
Fax: (0030) 210 9881606
E-mail: lionis@lionisandassociates.com

Honorární konzulát Iraklio (Heraklion)
(konzulární obvod Kréta a Santorini)
50, Giamalaki & Sof.Venizelou Str., 712 02 Iraklio
honorární konzulka: paní Maria Nistazaki
Tel: (0030) 2810 222111, 2810 222306
Fax: (0030) 2810 242373
E-mail: maria.n@minoansummer.gr

Honorární konzulát Rhodos
(konzulární obvod Dodekaneské a Kykladské ostrovy)
Kolymbia Sun Hotel, 1, Athens Str., 851 03 Kolymbia
honorární konzul: pan Manolis Makropoulos
Tel.: (0030) 2241 056 268 / 2241 034 383
Fax: (0030) 2241 056 321
E-mail: m.manolis@gmail.com

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Teritoriální odbory

MZV ČR
Odbor ekonomické diplomacie - OED
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel. +420 224182592
fax +420 224122082
web www.mzv.cz

MPO ČR
Odb. zahraničně politických ekonomik I č. 51500
Politických vězňů 20, 110 15 Praha 1

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Řecko

47/48 http://www.businessinfo.cz/recko

mailto:lionis@lionisandassociates.com
mailto:maria.n@minoansummer.gr
mailto:m.manolis@gmail.com
http://www.mzv.cz
http://www.businessinfo.cz/recko


tel. +420 224852020
fax +420 224853072
web www.mpo.cz

V Řecku nepůsobí kancelář Českých center, CzechTourim, CzechTrade ani CzechInvest.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Řecko: +30

• Tísňové volání: 112
• První pomoc - záchranná služba: 166
• Policie: 100
• Hasiči: 199
• Turistická policie: 171
• Přístavní policie: 108
• Lesní požáry - hasiči: 191
• Pohotovostní nemocnice a lékárny: 14944
• Placená lékařská pohotovost „lékaři SOS“: 1016
• Centrum pro otravy: 210-7793777
• Silniční asistence ELPA: 10400
• Athénské mezinárodní letiště: 210-3530000
• Železniční doprava (TRAINOSE): 14511
• Autobusová doprava: 14505
• Doprava (vlaky, autobusy, lodě, letadla): 14944
• Informace o telefonních číslech: 11821, 11880, 11888

7.4 Internetové informační zdroje

• Velvyslanectví ČR v Řecku

Největší řecká elektronická média v angličtině:

• tisková agentura Athens Macedonian News Agency
• KATHIMERINI
• TO VIMA
• Odkazy na stránky řeckých ministerstev
• Řecká organizace cestovního ruchu (EOT)
• Odkazy na řecké banky

Statistické údaje:

• Řecký statistický úřad EL.STAT
• Centrální banka
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