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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: prezidentka republiky Katerina Sakellaropoulou (březen 2020, pětiletý mandát)

Složení vlády:

• předseda vlády – Kyriakos Mitsotakis
• místopředseda vlády – Panagiotis Pikrammenos
• ministr zahraničí – Nikolaos Dendias
• ministr financí – Christos Staikouras
• ministr národní obrany – Nikos Panagiotopoulos
• ministr vnitra – Makis Voridis
• ministr civilní obrany – Michalis Chrisochoidis
• ministr pro migraci a azyl – Notis Mitarakis
• ministr rozvoje a investic – Adonis Georgiadis
• ministr cestovního ruchu – Charis Theocharis
• ministr infrastruktury a dopravy – Kostas A. Karamanlis
• ministr námořnictva a ostrovní politiky – Giannis Plakiotakis
• ministr životního prostředí a energetiky –Koskas Skrekas
• ministr pro zemědělský rozvoj a potraviny – Spilios Livanos
• ministr práce a sociálních věcí – Kostis Chatzidakis
• ministr zdravotnictví – Vasilis Kikilias
• ministr spravedlnosti – Kostas Tsiaras
• ministryně školství a církevních záležitostí – Niki Kerameos
• ministryně kultury a sportu – Lina Mendoni
• ministr pro digitální politiku – Kyriakos Pierrakis
• státní ministr – George Gerapetridis

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Počet obyvatel (sčítání 2011): 10,8 mil.
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• Hustota obyvatel na km
2
: 82

• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 51,6 % (2019)
• Roční přírůstek obyvatelstva: od r. 2011 pokles porodnosti, úbytek počtu obyvatel

Roční odhad 2019: 10.7 mil. obyvatel, úbytek 0,15%

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.

2015 2016 2017 2018 2019

HDP (mld. €,
běžné ceny)

177,3 176,5 180,2 184,7 187,5

HDP/obyv. (€,
běžné ceny)

16.381 16.378 16.736 NA NA

HDP (%, ref. rok
2010)

-0,4 -0,2 1,5 1,9 1,9
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inflace (%) -1,7 -0,8 1,1 0,6 0,3

nezaměstnanost
(%)

24,9 23,5 21,5 19,3 17,3

Zdroj: Řecký statistický úřad

První náznaky ekonomického oživení po letech krize (od r. 2009) se objevují v r. 2014, avšak politická nestabilita,
předčasné volby r. 2015 a následné vleklé negociace s věřiteli o dalším úvěru růstový potenciál znovu zastavily. Mírné
oživení zahájil až rok 2017 a pokračovalo i v letech následujících.

V r. 2019 vzrostl HDP o 1,9 %, což se výrazně nelišilo od rozpočtové predikce (+2,0 %). Inflace se držela v rozumných
mezích. Nezaměstnanost klesla, i když zůstala nejvyšší v eurozóně. Nejhůře postihuje mladší věkové kategorie (15-24 let
34,7 %, 25-34 let 22,2 %) a ženy (20,5 %).

Výměna vlády v červenci 2019 posílila technokratický přistup k ekonomice a orientaci na podporu jejího růstu. Pro r.
2020 byl predikován hospodářský růst v rozmezí od 2,4 % (predikce EK) do 2,8 % HDP (státní rozpočet). Pandemie
COVID-19 a nezbytná podpůrná opatření však zásadním způsobem změnila vývoj hospodářství. Program stability 2020
odhaduje, že hloubka recese se bude pohybovat v rozmezí 4,7 % (bazický scénář) a 7,9 %, zatímco EK předpokládá pokles
HDP o 9,7 %.

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

Veřejné finance –
státní rozpočet

2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy (% HDP) 47,9 49,5 48,2 47,9 47,8

Výdaje (% HDP) 53,6 49,0 47,4 46,9 46,3

- primární 50,0 45,8 44,4 43,7 43,3

Primární
bilance (% HDP)

-2,1 3,7 3,8 4,3 4,4

Rozpočtová
bilance (% HDP)

-5,6 0,5 0,7 1,0 1,5

Veřejný dluh dle
Maastrichtu (%
HDP)

175,9 178,5 176,2 181,2 176,6
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Zdroj: Řecký statistický úřad

Státní rozpočet za r. 2019 byl splněn. Statistický úřad potvrdil, že výše primárního přebytku překročila stanovený cíl (3,5
% HDP) a vystoupila na 8,25 mld. eur (4,3 % HDP). Pozitivní byla také celková rozpočtová bilance s přebytkem 1,0 % HDP.
V závěru r. 2019 bylo patrné zlepšení ekonomického klimatu.

Rozpočet na r. 2020 byl konstruován tak, aby jeho výsledek odpovídal pravidlům fiskální konsolidace (primární přebytek
3,5% HDP), a to i přes postupné snižování daňové zátěže zejména firem (z 24 na 20%) a nemovitého majetku. Pandemie
COVID-19 si však vynutila mimořádné státní výdaje. Vzhledem k tomu, že EK schválila uvolnění fiskálních cílů na rok 2020,
byl řecký rozpočet revidován.

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

Platební bilance

údaje v mld. € 2015 2016 2017 2018 2019

1. Běžný účet
platební bilance

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

Obchodní bilance -17,2 -18,0 -19,8 -22,5 -22,8

Bilance služeb 16,9 16,3 18,0 19,3 21,1

Bilance primárních
výnosů

0,4 -0,8 -1,1 -1,7 -1,4

Bilance
sekundárních
výnosů

-0,5 -0,6 -0,6 -0,3 0,6

1. Bilance
kapitálových
transferů

2,0 1,0 0,9 0,4 0,7

III. Finanční účet
platební bilance

2,8 -0,9 -1,9 -3,9 -0,4

Devizové rezervy 5,535 6,539 6,509 6,625 7,571

Zdroj: Centrální banka

Bilance běžného účtu platební bilance byla v r. 2019 tradičně pasivní. Schodek obchodní bilance zůstal na stejné úrovni
jako v r. 2018. Bilance služeb byla však opět výrazně aktivní a její přebytek meziročně vzrostl o 1,8 mld. €. Celková bilance
obchodu se zbožím a službami vykázala schodek 1,7 mld. €.
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Bilance kapitálových transferů byla díky převodům z EU opět aktivní obdobně jako v předchozích letech.

Finanční účet platební bilance byl pasivní díky odlivu přímých zahraničních a dalších investic.

Zahraniční
zadluženost,
dluhová služba

údaje v mld. € 2015 2016 2017 2018 2019

Hrubý zahraniční
dluh země

441,5 430,8 405,3 414,0 443,3

(% HDP) 250,0 244,1 225,0 224,1 236,4

Veřejný dluh dle
Maastrichtu

311,7 315,0 317,5 334,7 331,1

(% HDP) 175,9 178,5 176,2 181,2 176,6

- dluh v € 300,6 305,1 308,8 325,1 327,5

- dluh vůči ESM 209,7 218,1 224,4 253,1 266,5

Úroky z dluhu 6,2 5,6 5,6 6,1 5,5

(% HDP) 3,5 3,2 3,1 3,3 2,9

Zdroje: Řecký statistický úřad, Úřad pro správu veřejného dluhu

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 asociace: Hellenic Bank Association

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Řecko

6/40 http://www.businessinfo.cz/recko

http://www.statistics.gr/en/the-greek-economy
http://www.statistics.gr/en/the-greek-economy
http://www.statistics.gr/en/the-greek-economy
http://www.pdma.gr/en/public-debt-strategy/public-debt/level-of-debt-en
http://www.pdma.gr/en/public-debt-strategy/public-debt/level-of-debt-en
http://www.pdma.gr/en/public-debt-strategy/public-debt/level-of-debt-en
http://www.pdma.gr/en/public-debt-strategy/public-debt/level-of-debt-en
http://www.pdma.gr/en/public-debt-strategy/public-debt/level-of-debt-en
https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
https://www.bankofgreece.gr/en/homepage
https://www.nbg.gr/en
https://www.nbg.gr/en
https://www.nbg.gr/en
https://www.nbg.gr/en
http://www.piraeusbank.gr/en/idiwtes
http://www.piraeusbank.gr/en/idiwtes
http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=4&la=2
http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=4&la=2
https://www.eurobank.gr/en/group
https://www.eurobank.gr/en/group
https://www.eurobank.gr/en/group
http://www.atticabank.gr/en/
http://www.atticabank.gr/en/
http://www.hba.gr/En
http://www.hba.gr/En
http://www.hba.gr/En
http://www.businessinfo.cz/recko


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 průběhu hospodářské krize bylo zavedeno několik mimořádných
daní a odvodů. Daňová zátěž se stala mimořádně vysokou a daňový systém komplikovaný. Od r. 2019 se daňové
koeficienty postupně snižují. Posledním daňovým zákonem je zákon 4646/2019 (Vládní věstník 201/svazek A/12.12.2019).
V průběhu pandemie COVID-19 byly přechodně sníženy některé koeficienty DPH.

DPH má tři základní sazby:

• sazba 6 %: lístky do divadel, vydavatelství, léky, energie (elektřina, zemní plyn a dálkové vytápění)
• sazba 13 %: základní potraviny, vybrané služby
• 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 spotřební daň z luxusu,
která se týká lodí, automobilů s velkoobchodní cenou výrobce nad 17 000 €, 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 4646/2019 sníženo z 28 % na 24 % (platí od účetního roku
2019).

Zdaněné dividend bylo zákonem 4646/2019 sníženo z 10 % na 5 % (platí od účetního roku 2019).

Zdanění fyzických osob upravuje zákon 4387/2016 a celá řada dalších ustanovení a předpisů. Zákonem 4646/2019 byla
daňová stupnice s platností od 1. 1. 2020 aktualizována. Veškeré příjmy a důchody fyzických osob (tzn. mzdy, penze,
renty, úroky z vkladů atd.) jsou po jejich sečtení zdaněny s progresivní vývojovou křivkou.

Stupnice daně z příjmů fyzických osob

Roční příjem (v €) Daňový koeficient

0 10.000 9 %

10.001 20.000 22 %

20.001 30.000 28 %

30.001 40.000 36 %

nad 40.000 44 %
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Zdroj: Ministerstvo financí

Zaměstnanci a důchodci mají nárok na nezdanitelný základ ve výši 8.633€/ročně u svobodných či bezdětných, 9.000€ u
rodin s 1 dítětem, 10.000€ se 2 dětmi a 11.000€ se 3 a více dětmi. Předpokladem je, že prokáží stanovenou výši
elektronických plateb. Pro rok 2020 je to 30 % skutečného příjmu před zdaněním.

OSVČ (živnostníci a svobodné profese) nemají nárok na nezdanitelný daňový základ.

Předpokládaná roční daň z příjmu rozdělená na stejné měsíční částky je zaměstnancům strhávána z platu a zaměstnavatel
odpovídá za její řádný odvod finančnímu úřadu.

V zájmu naplnění cílů programu fiskální konsolidace zavedlo ministerstvo financí od r. 2011 tři mimořádné roční
odvody, jejichž výše je postupně snižována:

• příspěvek ze solidarity, jehož výše je stanovena z ročního příjmu;
• 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;
• mimořádná daň z nemovitého majetku (řecky ENFIA), kterou musí platit všichni majitelé elektrifikovaných

nemovitostí včetně cizinců. Osvobozen je pouze veřejný a církevní majetek. Výše poplatku závisí na oficiální hodnotě
nemovitosti pro účely zdanění a na jejím stáří.

V daňové legislativě je věnována zvláštní pozornost opatřením na potírání daňového úniku živnostníků a svobodných
profesí. K nejdůležitějším 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
Při zaplacení DPH v Řecku existuje nárok na jeho vrácení v případě, že zde plátce 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. € 2015 2016 2017 2018 2019

Dovoz 42,21 42,32 47,36 54,12 55,52

(meziroční změna
v %)

-9,6 +0,3 +11,9 +14,3 +2,6

Vývoz 25,75 25,45 28,87 33,47 33,80

(meziroční změna
v %)

-4,9 -1,2 +13,4 +15,9 +1,0

Bilance -16,5 -16,9 -18,5 -20,7 -21,7

(meziroční změna
v %)

-16,1 +2,5 +9,6 +11,7 +5,2

Zdroj: Řecký statistický úřad

V r. 2019 mírně vzrostl objem vývozu (1,0 %) i dovozu (2,6 %). Bilance zahraničního obchodu je nadále výrazně deficitní
s nárůstem o 1 mld. €, tj. o 5,2 %, což potvrzuje, že přes pokles nákladů na pracovní sílu naráží růstová kapacita vývozu na
bariéru nízké konkurenceschopnosti řeckého zboží a omezený sortiment vývozních komodit.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

údaje v mld. € 2015 2016 2017 2018 2019

Dovoz celkem 42,21 42,32 47,36 54,12 55,52
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EU 23,09 24,16 26,19 28,46 29,48

Třetí země 19,12 18,16 21,17 25,66 26,04

Vývoz celkem 25,75 25,45 28,87 33,47 33,80

EU 14,03 14,33 15,51 17,69 18,94

Třetí země 11,73 11,11 13,36 15,78 14,86

Zdroj: Řecký statistický úřad

Podíl ČS EU na řeckém dovozu/vývozu dlouhodobě osciluje mezi 50 - 55 %.

Teritoriální struktura řeckého zahraničního obchodu:

Dovoz

(údaje v mld. €)

Země 2019

hodnota

Podíl

(%)

2018

hodnota (pořadí)

1. Německo 6,16 11,1 5,81 (1.)

2. Itálie 4,82 8,7 4,51 (3.)

3. Írák 4,55 8,2 4,52 (2.)

4. Rusko 4,08 7,4 4,14 (4.)

5. Čína 4,06 7,3 3,59 (5.)

6. Nizozemsko 2,81 5,1 2,81 (6.)

7. Francie 2,40 4,3 2,19 (7.)

8 Španělsko 2,05 3,7 2,07 (8.)

9. Bulharsko 1,99 3,6 1,89 (9.)

10. Turecko 1,94 3,5 1,85 (10.)

... Ostatní země 20,66 37,1 21,75

Celkem 55,52 100,0 54,12
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ČR 0,47 0,85 0,44 (27.)

Vývoz

údaje v mld. €

Země 2019

hodnota

Podíl

(%)

2018

hodnota (pořadí)

1. Itálie 3,68 10,9 3,47 (1.)

2. Německo 2,29 6,8 2,14 (2.)

3. Turecko 2,07 6,1 2,04 (3.)

4. Kypr 1,97 5,8 1,89 (4.)

5. Bulharsko 1,63 4,8 1,49 (5.)

6. USA 1,31 3,9 1,37 (7.)

7. Velká Británie 1,25 3,7 1,21 (8.)

8. Francie 1,20 3,6 1,02 (11.)

9. Libanon 1,17 3,5 1,49 (6.)

10. Španělsko 1,12 3,3 1,11 (10.)

... Ostatní 16,11 47,6 16,24

Celkem 33,80 100,0 33,47

26. ČR 0,27 0,8 0,23 (30.)

Zdroj: Řecký statistický úřad

Teritoriální struktura zahraničního obchodu je dlouhodobě obdobná.

2.3 Komoditní struktura

Dovoz 2019 2018 19/18
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údaje v mld. € Hodnota Podíl (%) Hodnota Podíl (%) (%)

SITC0 Potraviny a
živá zvířata

6,06 11,0 5,75 10,4 5,4

SITC1 Nápoje a
tabák

0,67 1,2 0,66 1,2 1,5

SITC2 Suroviny
nepoživatelné

1,40 2,5 1,38 2,5 1,4

SITC3 Minerální
paliva a maziva

14,93 26,8 16,00 29,0 -6,7

SITC4 Živočišné a
rostlinné oleje

0,23 0,4 0,26 0,5 -11,5

SITC5 Chemikálie
apod.

8,60 15,5 8,00 14,5 7,5

SITC6 Tržní
výrobky dle
materiálu

6,32 11,4 6,52 11,8 -3,1

SITC7 Stroje a
dopravní
prostředky

10,43 18,8 10,75 19,5 -3,0

SITC8 Průmyslové
spotřební zboží

6,61 11,9 5,80 10,5 14,0

SITC9 Ostatní
komodity

0,27 0,5 0,05 0,1 440,0

Celkem 55,52 100,00 54,12 100,0 2,6

Zdroj: Řecký statistický úřad

Komoditní struktura dovozu zůstala v r. 2019 bez podstatné změny. Minerální paliva reprezentují zhruba čtvrtinu dovozu,
následují stroje a dopravní prostředky (okolo 20 %) a chemikálie (15 %). Nejvýznamnější nárůst dovozu v relativních i
absolutních hodnotách u průmyslového zboží (SITC8 +14 %, tj. 0,81 mld. €), pokles zaznamenaly minerální paliva a maziva
(SITC3 -6,7 %, tj. 1,07 mld. €).

Vývoz 2019 2018 19/18

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Řecko

12/40 http://www.businessinfo.cz/recko

http://www.statistics.gr/en/statistics/itr
http://www.statistics.gr/en/statistics/itr
http://www.statistics.gr/en/statistics/itr
http://www.businessinfo.cz/recko


údaje v
mld. €

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

SITC0 Potraviny a
živá zvířata

4,81 14,2 4,60 13,8 4,6

SITC1 Nápoje a
tabák

0,75 2,2 0,72 2,2 4,2

SITC2 Suroviny
nepoživatelné

1,48 4,4 1,37 4,1 8,0

SITC3 Minerální
paliva a maziva

10,67 31,5 11,48 34,4 -7,1

SITC4 Živočišné a
rostlinné oleje

0,42 1,2 0,69 2,1 -39,1

SITC5 Chemikálie
apod.

4,11 12,2 3,49 10,4 17,8

SITC6 Tržní
výrobky dle
materiálu

5,02 14,9 5,25 15,7 -4,4

SITC7 Stroje a
dopravní
prostředky

3,17 9,4 2,93 8,8 8,2

SITC8 Průmyslové
spotřební zboží

2,84 8,4 2,32 6,9 22,4

SITC9 Ostatní
komodity

0,53 1,6 0,55 1,6 -3,6

Celkem 33,80 100,0 33,47 100,0 1,0%

Zdroj: Řecký statistický úřad

Komoditní struktura vývozu zůstala v r. 2019 bez podstatné změny. Více než čtvrtinu reprezentují minerální paliv (jedná se
o naftu a benzin rafinovanou v Řecku), následují tržní výrobky dle materiálu, potraviny, chemikálie a stroje a dopravní
prostředky. Nárůst vývozu v relativních i absolutních hodnotách byl nejvýznamnější u chemikálií SITC5 17,8 %, tj. 0,81 mld.
€), pokles byl významný u minerálních paliv a maziv (SITC3 -7,1 %, tj. 0,62 mld. €).

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
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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. € 2015 2016 2017 2018/* 2019/* Podíl (%)

Zemědělství,
chov dobytka,
rybolov, lesy

2 5 9 15 16 0,4

Doly a
kamenolomy

141 116 114 32 37 0,9

Zpracovatelský
průmysl

7 45 276 309 267 6,5

Eletroenergetika,
zemní plyn

-32 18 413 73 -1 0

Stavebnictví 20 35 -14 -65 40 0,9

Služby 854 2.088 1.952 2.335 3.023 73,1

Nezařazené 150 191 334 665 754 18,2

Celkem 1.143 2.498 3.085 3.364 4.137 100,0

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

Čisté PZI do
GR –
teritoriální
struktura

údaje v mil. € 2015 2016 2017 2018/* 2019/* Podíl (%)

Evropa 463 1.800 2.735 2.601 3.052 73,8
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Amerika 577 329 204 120 237 5,7

Austrálie,
Oceánie

-4 -1 -1 12 8 0,2

Asie 118 380 151 640 842 20,4

Afrika -11 -10 -4 -11 -4 -0,1

Celkem 1.143 2.498 3.085 3.364 4.137 100,0

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. Přes změny klepšímu zůstává problémem byrokracie
a složitý postup při zakládání podniků, platný i pro řecké subjekty. Zlepšení investičního a podnikatelského prostředí po
změně vlády (VII/2019) je patrné. Elektronický obchodní rejstřík (v řečtině) je v provozu na adrese
https://www.businessregistry.gr/publicity/index. Centrální registr nemovitostí a katastrální úřad v pojetí známém z
ČR 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“, ve znění po jeho novele zákonem 4635/2019 (Vládní věstník 167A/30.10.2019).

Informace o investiční legislativě, pobídkách a podmínkách poskytne agentura na podporu investiční a obchodní činnosti
Enterpise Greece Invest&Trade https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/ NOVÝ LINK , 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). Kontakt:
https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/contact

Odpovědným ministerstvem je Ministerstvo pro rozvoj & investice / Ministry of Development & Investments:
http://www.mindev.gov.gr/?lang=en
SG for Private Investments and PPPs: T. +30 210 33 75-750/-921
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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 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 souvislosti s řešením migrační krize působí v zemi agentury FRONTEX, EASO a Europol.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní
výměna s EU

údaje v mld. € 2015 2016 2017 2018 2019 19/18 (%)

Dovoz z EU 23,09 24,16 26,19 28,46 29,48 +3,6

Vývoz do EU 14,03 14,33 15,51 17,69 18,94 +7,1

Obrat 37,12 38,49 41,70 46,15 48,42 +4,9

Zdroj: Řecký statistický úřad

Čisté PZI

údaje v mld. € 2015 2016 2017 2018/* 2019/* 19/18 (%)

EU do GR 463 1.800 1.923 2.003 2.779 +38,7

PZI do GR
celkem

1.143 2.498 3.085 3.364 4.137 +23,0

GR do EU 1.321 -1.885 -1 234 390 +66,7
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PZI z GR
celkem

1.422 -1.506 149 404 391 -3,2

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

Služby (turistika, doprava)
V r. 2019 navštívilo Řecko 33,8 mil. zahraničních turistů (meziročně 1,8 %), z roho 21,5 mil. letecky (+3,6 %) a 12,3 mil. po
silnici (-1,6 %). Země EU reprezentují zhruba 60 % návštěvníků. Údaje o podílu zemí EU na dopravních službách nejsou
k dispozici.

Zdroj: Greek Tourism Confederation (SETE)

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. €:

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

Jednotlivé operační programy (podrobně web Evropské komise):
Ochrana životního prostředí: 4,3 mld. €
Konkurenceschopnost 2,5 mld. €
Dopravní a energetická infrastruktura 2,5 ml. €
Obnovitelné zdroje energie 2,2 mld. €
Zaměstnanost 1,8 mld. €
Sociální začlenění 1,5 mld. €
Vzdělávání 1,3 mld. €
Prevenci před klimatickými změnami 1,3 mld. €
Výzkum a vývoj 1,2 mld. €
IT 0,8 mld. €
Technická pomoc 0,8 mld. €
Veřejná správa 0,3 mld. €

Národní program reforem 2020 předpokládá, že v dalším programovém období 2021-27 bude Řecku alokováno
z unijního rozpočtu 19,2 mld. eur, z toho 10 mld. z Fondu pro regionální rozvoj, 5 mld. ze Sociálního fondu, 3,5 mld.
z Kohezního fondu a 0,7 mld. z dalších fondů. 35% rozpočtu má směřovat na podporu vědy a výzkumu, inovací,
digitalizaci a zvýšení konkurenceschopnosti, 30% na zelený rozvoj, obnovitelné zdroje, úspory a dekarbonizaci energií
(podpora lignitových oblastí v Západní Makedonii a Peloponésu), na rozvoj cyklické ekonomiky a další formy boje proti
dopadům klimatické změny, 26% na podporu rovnoprávnosti, vzdělávání a přístupu na trh práce (evropský pilíř sociálních
práv), 6% na program udržitelného rozvoje měst, část prostředků bude použita na pokračování velkých infrastrukturální
prostředky.

Prakticky všechny významné investiční projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. V důsledku zařazení do
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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. €, tato částka byla navýšena o
dalších 188 mil. € 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
Řecka

Dovoz z
Řecka

Obrat Saldo

mil. € poř. mezir. % mil. € poř. mezir. % mil. € poř. mezir. % mil. €

2015 279,6 +13,8 204,3 +6,2 483,9 +10,5 73,4

2016 306,2 +9,2 207,2 +1,7 513,4 +6,0 98,9

2017 345,1 +12,7 237,4 +14,6 582,5 +13,5 107,8

2018 425,4 +23,3 243,2 +2,4 668,6 +14,8 182,2

2019 458,8 +8,0 287,5 +18,3 746,3 +11,6 171,3

Zdroj: ČSÚ, MPaO

Vývoz po silném propadu v letech 2012-13 od r. 2014 stoupá, v r. 2019 vzrostl o 8 %.
Dovoz v r. 2019 rovněž výrazně vzrostl.
Obrat vzájemného obchodu byl v r. 2019 nejvyšší historii, i když v celkovém srovnání řadí Řecko mezi obchodními
partnery až na 43. místo.
Saldo bylo o 11 mil. € nižší, než v r. 2018 a zůstalo za rekordními hodnotami (227 mil. € v r. 2008).

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Řecka 2019 2018 19/18

Třída SITC Hodnota (mil. €) Podíl (%) Hodnota (mil. €) Podíl (%) (%)

0 - Potraviny a 27,69 6,0 21,44 5,0 +29,2
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živá zvířata

1 - Nápoje a tabák 21,49 4,7 27,46 6,5 -21,7

2 - Suroviny
nepoživatelné

2,83 0,6 3,10 0,7 -8,7

3 - Minerální
paliva a oleje

0,13 0,0 0,09 0,0 +37,8

4 - Živočišné a
rostlinné oleje

0,03 0,0 0,03 0,0 +17,5

5 - Chemikálie 64,07 14,0 49,38 11,6 +29,7

6 – Tržní výrobky
dle materiálu

40,09 8,7 39,00 9,2 +2,8

7 - Stroje a
přepravní zařízení

250,92 54,7 223,73 52,6 +12,2

8 - Různé
průmyslové zboží

50,81 11,1 60,67 14,3 -16,3

9 - Zboží
neklasifikované

0,76 0,2 0,57 0,1 +32,8

Celkem 458,81 100,0 425,45 100,0 +8,0

Zdroj: ČSÚ, MPO

Ve vývozu tradičně vedou stroje a dopravní prostředky (SITC7, okolo 50 %), následují chemikálie (SITC5), různé
průmyslové spotřební zboží (SITC8) a tržní výrobky dle materiálu (SITC6).

Hlavní vývozní komodity v r. 2019:

1. silniční vozidla (SITC78 96,82 mil. €, 21 % vývozu, meziročně +2,8 %)
2. zařízení pro telekomunikace, záznam a reprodukci zvuku (SITC76 71,63 mil. €, 16 %, +44,3 %)
3. kancelářské stroje a zařízení na automat. zpracování dat (SITC75 38,16 mil. €, 8,3 %, +6,4 %)
4. různé spotřební výrobky (SITC89 28,48 mil. €, 6,2 %, -32 %)
5. silice a vonné látky, leštící a čistící prostředky (SITC55 28,00 mil. €, 6,1 %, +32,6 %)

Vývoz do Řecka 2019 (mil. €) 19/18 (%)

781 Automobily osobní aj. 91,11 +0,8

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Řecko

20/40 http://www.businessinfo.cz/recko

http://www.businessinfo.cz/recko


vozidla pro dopravu osob

764 Zařízení telekom., přísluš.
přístojů pro zázn.,reprod.
zvuku,obrazu

66,80 +52,3

752 Zařízení k automat.
zpracování dat, jednotky
periferní

36,22 +9,4

122 Tabák zpracovaný i
tabákové náhražky

18,92 -21,0

894 Kočárky dětské, hračky, hry
a potřeby sportovní

17,56 +44,3

554 Mýdla, přípravky čistící a
leštící

17,05 +47,7

741 Zařízení k ohřevu a chlazení
a jejich díly jn.

10,96 -6,3

598 Výrobky chemické různé 10,71 +100,2

553 Voňavky, přípravky
kosmetické a toaletní (bez
mýdel)

10,60 +113,0

625 Pneumetiky pryžové a duše 6,31 +1,8

Celkem 458,81 +8,0

Zdroj: ČSÚ

Hlavní českou vývozní komoditou jsou osobní automobily (20 %), jejichž vývoz po překonání krize od r. 2016 vytrvale
roste. 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.

Dovoz z Řecka 2019 2018 19/18

Třída SITC Hodnota (mil. €) Podíl (%) Hodnota (mil. €) Podíl (%) (%)

0 - Potraviny a
živá zvířata

40,31 14,0 45,87 18,9 -12,1
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1 - Nápoje a tabák 30,22 10,5 14,79 6,1 -104,4

2 - Suroviny
nepoživatelné

2,56 0,9 2,97 1,2 -13,7

3 - Minerální
paliva a oleje

0,00 0,0 0,006 0,0 +6436,7

4 - Živočišné a
rostlinné oleje

2,92 1,0 3,73 1,5 -21,7

5 - Chemikálie 76,35 26,6 67,21 27,6 +13,6

6 - Tržní výrobky
dle materiálu

92,74 32,4 66,17 27,2 +40,1

7 - Stroje a
přepravní zařízení

26,86 9,3 25,69 10,6 +4,6

8 - Různé
průmyslové zboží

14,80 5,1 16,05 6,6 -7,8

9 - Zboží
neklasifikované

0,71 0,2 0,74 0,3 -3,7

Celkem 287,48 100,0 243,26 100,0 +18,3

Zdroj: ČSÚ, MPO

V dovozu tradičně vedou chemikálie (SITC5) a průmyslové výrobky dle suroviny (SITC6), které reprezentují celkem
více něž polovinu dovozu. Následují potraviny a živá zvířata (SITC0) a v posledních letech i stroje a dopravní prostředky
(SITC7).

Hlavní dovozní komodity v r. 2019:

1. neželezné kovy (SITC68 57,56 mil. €, 20 % dovozu, meziročnš +10,4 %)
2. léčiva a farmaceutické výrobky (SITC54 56,71 mil. €, 19,7 % dovozu, +15,1 %)
3. zelenina a ovoce (SITC05 30,77 mil. €, 10,7 % dovozu, -15,8 %)
4. železo a ocel (SITC67 23,98 mil. €, 8,3 % dovozu, +1524 %)
5. tabák a tabákové výrobky (SITC12 20,04 mil. €, 7 % dovozu, +283,4 %)
6. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (SITC77 18,80 mil. €, 6,5 % dovozu, -1 %)

Dovoz z Řecka 2019 (mil.€) 19/18 (%)

542 Léčiva (vč. léčiv
veterinárních)

55,20 +2,2
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684 Hliník 46,50 +21,2

679 Roury, trubky, profily duté,
fitinky železné, ocelové

22,86 +2752,0

122 Tabák zpracovaný i
tabákové náhražky

17,56 +530,5

057 Ovoce a ořechy (ne
olejnaté) čerstvé, sušené

14,02 -34,2

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

11,61 -14,5

682 Měď 9,72 +50,3

112 Nápoje alkoholické 9,53 +1,4

582 Pláty, desky, blány, fólie a
pásy z plastických hmot

6,53 +96,9

054 Zelenina čerstvá, chlazená,
zmrazená ap., kořeny, hlízy
aj.

6,38 +6,6

Celkem 287,48 +18,3

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná
platební
bilance (mil. Kč)

2015 2016 2017 2018 2019

Běžný účet ČR -959 -237 -323 -394,5 -527,4

Zboží +1.776 +2.020 +2.189 +2.468 +2.452

Služby -2.737 -2.289 -2.683 -2.991 -3.081

- cestovní ruch -1.770 -1.893 -2.074 -2.174 -2.362
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- doprava -128 -3 -11 -37 -37

Prvotní a druhotné
důchody

+2 +32 +170 +129 +102

Zdroj: ČNB-Běžný účet PB v teritoriálním členění Vysvětlivky: (+)přebytek/(-)schodek ČR

Vzájemná platební bilance byla pro ČR dlouhodobě deficitní. Přebytek z vývozu zboží totiž pohltí schodek bilance služeb
ovlivněný pro ČR deficitní bilancí cestovního ruchu (každoročně navštěvuje Řecko zhruba půl milionu českých turistů,
zatímco jen cca 50 tis. směřuje do ČR).

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

PZI ČR v GR (mil.
Kč)

2015 2016 2017 2018 2019

Základní kapitál 22.596,8 22.596,8 35,9 44,7 NA

Reinvestovaný zisk 0,0 0,0 -15,1 -14,6 NA

Ostatní kapitál 0,0 0,0 60,1 64,4 NA

Celkem 22.596,8 22.596,8 80,9 94,5 NA

Zdroj: ČNB https://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=/shared/PZI_WEB/WEB_PZI

Nejvýznamnější PZI s českou účastí je investice česko-řeckého kapitálového fondu Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.,
který v r. 2013 odkoupil 32,73 % akcií řecké sázkové a loterijní společnosti OPAP S.A. a v r. 2019 zvýšil svůj podíl na 40%
(+7,25 % akcií za 213 mil. €). Prostřednictvím OPAP Investments Ltd. získal rovněž společnost pro provozování dostihů a
sázek (622 mil.€ hotově + 30 mil. € v 10 ročních splátkách).

PZI GR v ČR (mil.
Kč)

2015 2016 2017 2018 2019

Základní kapitál 216,2 215,3 97,3 74,5 NA

Reinvestovaný zisk 0,0 0,0 0,0 0,0 NA

Ostatní kapitál 33,5 -63,4 -185,9 -62,2 NA

Celkem 31,3 -73,3 -88,6 8,3 NA
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Zdroj: ČNB https://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=/shared/PZI_WEB/WEB_PZI

Nejvýznamnějšími PZI v ČR 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 %)

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

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 agenda bilaterální rozvojové spolupráce s Řeckem zanikla.

Zahraniční
rozvojová
spolupráce (ZRS)

údaje v mil. USD 2015 2016 2017 2018 18/17 (%)

Bilaterální 71,9 159 85 38,6 -54,7

Multilaterální 195,5 209 229 251,8 +10,0
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Celkem 239,1 369 314 290,4 -7,3

Zdroj: MZV GR-International Development Cooperation Dept. YDAS

Řecko poskytlo v r. 2018 (poslední disponibilní údaj) na oficiální zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) 290 mil. USD, tj.
0,13 % HNP. V důsledku hospodářské krize ZRS od r. 2009 postupně klesá (maximum 600 mil. USD v r. 2008).

Bilaterální ZRS:
Geografické členění (USD/%): Evropa -8,96/23%, Afrika – 1,0/2,6%, Asie - 0,6/1,6% a rozvojové země včetně pomoci
uprchlíkům v GR – 28,0/72,5%.
Hlavní příjemci (USD): Turecko (6,75), Albánie (1,5), Egypt (0,4), Ukrajina (0,38), Západní břeh a Gaza (0,2), Srbsko (0,2).

Účelové zaměření: 28 mil. USD bylo vynaloženo na migraci a humanitární pomoc v zemích určení, 6,6 mil. USD na expertní
a technickou pomoc, a programy ZRS přes mezinárodní organizace (z toho 6,5 mil. přes EU na program „Facility for
Refugees in Turkey“) a 2,6 mil. na stipendia pro studenty z rozvojových zemí na řeckých univerzitách.

Multilaterální ZRS:
Z částky 252 mil. USD bylo 213 mil. USD distribuováno prostřednictvím EU programů jako příspěvek do rozpočtu EU (84,5
%) včetně 76 mil. USD do Evropského rozvojového fondu EDF. Dále bylo 16 mil. USD určeno na programy OSN (UNESCO,
UNIDO, UNEP, FAO atd.), 12 mil. pro Světovou rozvojovou asociaci World Bank a 11 mil. USD pro další mezinárodní
organizace (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

Perspektivní sektory
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.

Perspektivní položky českého exportu
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 %. V oblasti lázeňské turistiky trvá záměr vlády privatizovat některé lokality. Jedním
z inspiračních zdrojů je i český model využití léčebných pramenů a technologií. Vážnou překážkou zůstává nedostatečná
legislativa, minulostní zátěže a nedořešené vlastnické vztahy.
Zhruba polovinu CZ exportu do Řecka představují stroje a dopravní prostředky a vývoz má rostoucí tendenci. Vedou
osobní automobily. I v r. 2021 se očekává obnova městských autobusů v Athénách a Soluni.
Vzhledem k deklarovaému záměru vlády snížit závislost země na lignitu se v energetice vrací na scénu zájem o posílení
výroby energie z OZE a oživení prožívají malé vodní elektrárny. Plán úplné dekarbonizace má horizont v r. 2028. V klasické
výrobě elektřiny lze očekávat nové příležitosti v souvislosti s probíhající plnou liberalizací trhu. Probíhá výstavba nových
zejména plynových elektráren, modernizuje se rozvodná síť a pokračuje výstavba podmořského propojení pevninské
rozvodné sítě s Kykladskými ostrovy a Krétou.
Dlouhodobě perspektivní se jeví sektor LNG infrastruktury. Průzkum nalezišť ropy a zemního plynu zřejmě pozastaví
palivová krize. 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".
Perspektivy v kombinované dopravě a dopravní infrastuktuře posiluje skutečnost, že čínská COSCO International Ltd.
má v rukou správu pirejského přístavu a navyšuje jeho kapacity. Modernizován bude i přístav v Soluni, který má
v dlouhodobém pronájmu mezinárodní konsorcium SEGT. Počítá se s výstavbou překladišť a center kombinované
dopravy (první z nich se již řadu let postupně rozšiřuje na trati Athény-Korint v oblasti Thriasio Pedio) a realizuje se
program modernizace a rozšiřování železniční sítě. Proběhla privatizace státního provozovatele železničních služeb a po
jejich liberalizaci vstupují na trh nové firmy. Nákladní přeprava z přístavů Piraeus a Soluň má značný potenciál. Finanční
krize nezastavila rozšiřování a modernizaci athénského metra. Pokračují práce na jeho prodloužení, dlouhodobým
záměrem je vybudování trasy 4 přes nejhustěji obydlené městské části spojující všechny stávající trasy (celkem 33 km, 30
stanic).
Prostor existuje v ekologii a rozvoji ekologické infrastruktury. Díky nedostatečnosti stávajících skládek a v obavách
před sankcemi EK lze čekat investice do zpracování pevného odpadu (městského i průmyslového). 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. Potenciál má
zpracování recyklovaného materiálu, rekultivace starých a výstavba nových skládek. Očekává se posílení projektů
orientovaných na zlepšení hospodaření s vodami (biologické čističky, hospodaření s podzemními vodami, odsolování
atd.), které však často brzdí lokální zájmy. Strategické projekty budou realizovány formou partnerství veřejného a
soukromého sektoru (PPP). Evropská nařízení omezující použití plastů zejména ve veřejném stravování vytvářejí prostor
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pro dovoz ekologických náhražek.
Zemědělství utrpělo začleněním do kompetitivního prostoru EU a bylo přes příznivé klimatické podmínky zanedbáváno.
Někdejší pilíř ekonomiky postihl útlum díky přesunu obyvatel do měst a díky růstu dovozů z EU. Hospodářská krize měla
na zemědělství pozitivní dopad a obor nabídl uplatnění volným pracovním silám. České zemědělské a potravinářské
technologie mají v Řecku tradičně dobré jméno.

Nutnost po úsporných letech finanční krize a koronavirové pandemii obnovit vybavení státních i soukromých
zdravotnických zařízení je příležitostí pro vývoz zdravotnické techniky, vybavení, materiálu a rehabilitačních
pomůcek.

Tradiční spotřební zboží z ČR, jako je například sklo a porcelán, je postupně vytlačováno z řeckého trhu lacinou
konkurencí. Objevily se však nové komodity jako telekomunikační zařízení, příslušenství přístojů pro záznam a reprodukci
zvuku a obrazu, kancelářské stroje a zařízení na automatizované zpracování dat, kamna a kotle na dřevo či biopaliva, po
kterých je vzhledem k rostoucí ceně topné nafty a elektrické energie zaznamenaly zvýšenou poptávku, elektrická zařízení
a obvody, dětské kočárky apod. (viz kap. 4.2).

Privatizace
Investiční a dodavatelské možnosti pro české firmy budou spojeny s privatizací řeckého veřejného majetku, které jsou v
režii Fondu pro využití privátního majetku státu Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. (řecká zkratka TAIPED),
jež je součástí společnosti Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. spravující veškerý majetek státu.

Mapa oborových příležitostí je k dispozici na portálu BusinessInfo v kapitole věnované Řecku.

Ekonomické aktuality z teritoria jsou uveřejňovány na webové stránce velvyslanectví.

Užitečné kontakty

Energetika

• 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

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

Infrastruktura městské hromadné dopravy:

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

Ekologická infrastruktura

• Ministerstvo životního prostředí a energetiky
• Hellenic Recovery Recycling Corporation (HERRCO)

Zemědělství

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

5.2 Kalendář akcí

Vzhledem k epidemiologické situaci a v reakci na opatření přijímaná proti šíření viru COVID-19 byla realizace činností
naplánovaných na r. 2020 pozastavena. V závilsoti na dalším vývoji může být toto rozhodnutí v průběhu r. 2020 ad hoc
revidováno.
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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, 47 % 2-9 a jen necelé 1 % nad 100 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 postupně přizpůsobovány předpisům EU, je
však nezbytné je ověřit 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,
• ojeté automobily – zvláštní národní daně a poplatky,
• 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.
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U označování zboží je 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 vstupem cizího zboží na domácí trh se liší podle země původu. U dovozů z EU se vzájemný obchod řídí
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 a jejím
prostřednictvím v obchodním rejtřiku (řecká zkratka G.E.MI.), 1/1/2019 vstoupil v platnost zákon o akciových
společnostech z.4548/2018, který novelizuje dosavadní legislativu.

• Společnost s rušením omezeným - řecká zkratka E.P.E., registrována na spádové obchodní a průmyslové komoře a
jejím prostřednictvím v obchodním rejtřiku,, 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 a
jejím prostřednictvím v obchodním rejtřiku,, 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.

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 dodá punc exkluzivity,
lze uspět obtížně. Díky dopadům krize hraje roli i cena. 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
DPH.

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 deník KATHIMERINI (i v AJ) a víkendové Realnews. Všechny noviny vycházejí i v elektronické podobě. Mimo to
existuje řada odborných časopisů jako Meat Place, DAIRY News, Beer & Brunch apod.
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Kontakty:

• NAFTEMPORIKI web: www.naftemporiki.gr, e-mail: marketing@naftemporiki.gr
• KATHIMERINI web: www.kathimerini.gr, e-mail: emporiko@kathimerini.gr
• RealNews web: www.real.gr, e-mail: info@realnews.gr
• MEAT PLACE – trh masa, web: http://meatplace.gr/, e-mail: info@meatplace.gr
• DAIRY News – mléko, sýry, živočišná výroba, web: www.dairynews.gr, e-mail: info@omind.gr
• Beer & Brunch – pivo, web: https://www.agronews.gr/beer-brunch/, e-mail: info@agronews.gr

Marketingem se zabývá řada firem včetně etablovaných světových konzultačních kanceláří (např. 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). 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 ve většině
případů prokázání autorství. Ochranu duševního vlastnictví upravuje zákon 2121/1993 v novelizovaném znění z r. 2018.

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.

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. Souhrnným zdrojem informací o
vyhláškách a veřejných soutěžích (v řečtině) je portál promitheus.gov.gr http://www.eprocurement.gov.gr/ .

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/
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Zakázky celonárodního významu vypisují jednotlivá resortní ministerstva, např.:

• 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

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
osmanské nadvládě.

• Den „OCHI" (v překladu „den NE") - 28. říjen - připomíná 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.).

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
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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.

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 a dlouhodobého pobytu (sňatek, studium apod.), je třeba, aby
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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. Je rovněž zakázáno
používání detektorů kovů bez příslušného povolení.

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
přímo na kancelář poutníků v Soluni.

V Řecku se neprovádějí pohřby žehem a převoz tělesných ostatků do ČR je v případě absence cestovního pojištění
zahrnujícího repatriaci 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
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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).

Složitá ekonomická situace Řecka zásadním způsobem limutuje nabídků pracovního trhu, důležitým předpokladem pro
získání zaměstnání je 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, Georgiou Seferi, 154 52
Palaio Psychiko – Athény, 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 případě ohrožení zdraví nebo života
českých občanů, popř. v jiných mimořádně závažných případech se lze mimo pracovní hodiny obracet na stálou službu
Velvyslanectví ČR v Řecku: (0030) 9644 733769.

Honorární konzuláty:

Honorární konzulát Soluň (Thessaloniki)
(konzulární obvod severní Řecko, provincie Makedonie a Thrácie)
57, Leoforos Nikis Ave., 546 22 Thessaloniki
honorární konzulka: paní Margarita Ignatidou
Tel: (0030) 2310 222376 Fax: (0030) 2310 224116
E-mail: Thessaloniki@Honorary.mzv.cz

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: Pireus@Honorary.mzv.cz

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: Heraklion@Honorary.mzv.cz

Honorární konzulát Rhodos
(konzulární obvod Dodekaneské a Kykladské ostrovy)
26, Lohagou Fanouraki, 85 100 Rhodos
honorární konzul: pan Manolis Makropoulos
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Tel.: (0030) 2241 056 268 / 2241 034 383 Fax: (0030) 2241 056 321
E-mail: Rhodos@Honorary.mzv.cz

Honorární konzulát Kerkyra
K. Zavitsianou 3, 491 00 Korfu
honorární konzulka: paní Elissavet Dellarta
Tel: (0030) 26610 20761 Fax: (0030) 26610 37754
E-mail: Kerkyra@honorary.mzv.cz

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 států jižní a jihovýchodní Evropy - OJVE, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel. +420 224183197, E-mail:
ojve@mzvl.cz, web www.mzv.cz

MPO ČR Odbor zahraničně ekonomických politik I, č. 51500, Politických vězňů 20, 110 15 Praha 1 tel. +420 224852020 fax
+420 224853072 web www.mpo.cz

Kancelář Českých center sídlí na adrese zastupitelského úřadu: 6, Georgiou Seferi, 154 52 Palaio Psychiko – Athény,
Tel: (0030) 210 6715268, e-mail: ccathens@czech.cz, Web: http://athens.czechcentres.cz/.

V Řecku nepůsobí 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, pobřežní stráž: 108
• Protiteroristická policie: 10414, 1014
• 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
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Informace o telefonních číslech: 11821, 11880,

7.4 Internetové informační zdroje

Velvyslanectví ČR v Řecku

Největší řecká elektronická média v angličtině:

• tisková agentura Athens Macedonian News Agency
• KATHIMERINI
• TO VIMA
• NAFTEMBORIKI

Oficiální zdroje:

• Odkazy na stránky řeckých ministerstev
• Řecká organizace cestovního ruchu (EOT)
• Odkazy na řecké banky

Statistické údaje:

• Řecký statistický úřad ELSTAT
• Centrální banka
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