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Základní údaje 

Nizozemské království se nachází mezi Německem a Belgií 

s přístupem k Severnímu moři. Skládá se ze čtyř regionů, které 

se dělí na 12 provincií plus zámořská území v Karibském moři, 

z nichž část má vlastní autonomii. Hlavním městem Nizozemska 

je Amsterdam, vláda, parlament i sídlo krále však sídlí v Haagu. 

Předsedou vlády je od října 2010 Mark Rutte. Hlavou státu je od 

30. dubna 2013 král Vilém Alexandr Nizozemský. 

Zahraniční obchod 

Export z Nizozemska tvoří stroje a zařízení, chemické 

a minerální produkty. Kolem ¾ veškerého nizozemského 

vývozu směřuje do Evropy: Německo (19 %), Belgie-

Lucembursko (15 %), Spojené království (10 %); Česko 

(1,0 %). Dovážejí se především stroje a zařízení, ropné 

a minerální produkty. Hlavními dovozními partnery jsou 

Německo (17 %), Belgie (10 %), Čína (9,0 %) a USA (7,2 %); 

Česko (1,2 %).  

Makroekonomický výhled 

Ještě první polovina roku 2019 měla v Nizozemsku poměrně 

solidní hospodářský růst, ekonomika tak vzrostla o 1,8 % HDP 

za celý rok. Prognóza Evropské komise předpokládala snížení 

růstu v roce 2020 na 1,3 %. Hlavním tahounem měla být 

domácí spotřeba.  

Situace se však vzhledem k propuknuté pandemii koronaviru 

rapidně změnila.  Odhaduje se, že Nizozemská ekonomika 

klesne v roce 2020 téměř o 7 %. Pandemie zasáhla všechny 

členské státy v EU (pokles v EU se v roce 2020 odhaduje 

o 7,5 % HDP), nicméně míra nastartování ekonomik se bude 

stát od státu značně lišit. Přijatá opatření a vzájemná 

provázanost států tak ovlivní i dění v dalších zemích.  

V EU se čekává poměrně příznivý vývoj v roce 2021, kdy by po 

propadu mělo přijít částečné oživení – v Nizozemsku meziročně 

ve výši 5 % HDP. Pandemie, přijatá opatření a pokles 

ekonomiky se odrazí i ve výši deficitu veřejných rozpočtů 

v roce 2020 (-6,3 %). Výše inflace se v Nizozemsku 

odhaduje kolem jednoho procenta a veřejný dluh se 

bude v následujících dvou letech pohybovat ve výši 

kolem 60 % HDP. 

Trh práce a mzdy 

Nizozemský trh práce zažíval i vzhledem ke slušnému 

předchozímu ekonomickému růstu dobré časy. Míra 

nezaměstnanosti postupně klesala z nejvyšší míry 

nezaměstnanosti za poslední dvě dekády (7,4 % v roce 

2014) až na 3,4 % v roce 2019. Vzhledem k pandemii a 

útlumu mnoha odvětví ekonomiky míra nezaměstnanosti 

vzroste v roce 2020 o 2,5 p.b. na 5,9 %. Cenová hladina 

je v Nizozemsku vyšší než v ČR, což se odráží také ve vyšších průměrných nákladech práce v jednotlivých odvětvích, 

které jsou více jak 3x vyšší než tuzemské.  

NIZOZEMSKO 

Oficiální název Nizozemské království 

Počet obyvatel  17 282 163 (2019) 

Rozloha 41 543 km2 

Měna Euro 

Úřední jazyk Nizozemština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (duben 2020) 3,4 % 

Produktivita práce k Ø EU (2018) 114 % 

Minimální mzda (2020) 1 636 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2019) 

Nizozemsko ČR 

Zpracovatelský průmysl  5 695 € 1 839 € 

Stavebnictví 5 782 € 1 726 € 

Velkoobchod a maloobchod 4 584 € 1 863 € 

Doprava a skladování 5 521 € 1 726 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a míra nezaměstnanosti

Zdroj: Evropská komise
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PODNIKÁME V NIZOZEMSKU         KVĚTEN 2020 

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by 

šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité 

informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a 

úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Nejrozšířenější formou podnikání v Nizozemsku je obdoba živnosti „Sole proprietor (eenmanszaak)“. Obdoba společnosti 

s ručením omezeným může být založena jednou osobou a minimální vklad činí 0,01 eur. Dalším poplatkem ve výši 50 eur 

je registrace společnosti a poplatek za notářské ověření. Pro založení akciové společnosti je potřeba základní kapitál ve 

výši min. 45 tisíc eur.  

Daně 

Sazba daně z příjmů právnických osob je v Nizozemsku 

stanovena ve výši 16,5 % na zisk do 200 000 eur, zisk nad tuto 

částku se daní 25 %.  

Pro progresivní daň z příjmu fyzických osob jsou v Nizozemsku 

stanovena pásma dle ročních příjmů. Do 34 712 eur se daní 

37,35 % (9,7 % je daň z příjmu + 27,65 % příspěvku na národní 

sociální pojištění), mezi 34 713 až 68 507 eur se daní 37,35 % 

(37,35 % je daň z příjmu) a nad 68 508 eur uplatní 49,5% daň (taky bez národního sociálního pojištění).  

Základní sazba DPH činí 21 %. Snížená 9% sazba se aplikuje např. na potraviny, nápoje, farmaceutické výrobky, tisk či 

veřejnou dopravu. Osvobozeny od daně jsou vnitrostátní a mezinárodní letecká i námořní doprava  

Energetika  

Cena elektřiny v Nizozemsku má v posledních letech kolísavý vývoj. V prvním pololetí roku 2019 vzrostla na 9,4 

eurocentů/kWH z 8 eurocentů/kWh v 2H/2018. Ve druhém pololetí 2019 pak opět klesla na necelých 9 eurocentů. Cena 

plynu má rovněž kolísavý charakter. V prvním pololetí roku 2019 činila 10,7 eur/GJ, ve druhé polovině roku poklesla na 7,9 

eur/GJ. 

Při výrobě elektrické energie se země spoléhá především na zemní plyn (59 %). Obnovitelné zdroje se na výrobě 

elektrické energie podílely v roce 2019 z 19 % a poprvé měly větší podíl, než uhlí (14 % v roce 2019). Jaderná energie je 

využívána z 5 %, zbylá 3 % připadají na ropu. 

Závislost země na dovozu energetických komodit je rostoucí a aktuálně činí okolo 60 % (průměr EU27 činí 58 %). 

Nizozemsko bylo v minulosti zcela soběstačné, co se týká produkce zemního plynu, v roce 2018 však došlo ke změně a 

energetická závislost na dovozu plynu k pokrytí jeho spotřeby činila 15 %. 

Investiční pobídky 

Nizozemsko nabízí pobídky jako daňová zvýhodnění, výhody pro společnosti z oblasti výzkumu a vývoje, úlevy a programy 

v oblasti udržitelné energie či speciální daňový režim pro expaty. Například firmy působící v oblasti VaV mohou získat 32% 

daňovou úlevu (start-upy až 40%) z prvních 350 000 eur mzdových a dalších nákladů a následně 16% po překročení 

částky 350 000 eur. Společnosti, které investují do technologií z oblasti udržitelné energie, si mohou část z investované 

částky odečíst od základu daně ze zisku. Celkem je možno odečíst až 45 % výdajů v roce, ve kterém byla technologie 

pořízena. Přehled pobídek a bližší informace jsou k dispozici zde. 
 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2017, Global Peace Index 2019, Corruption Perceptions Index 2019, The 

Global Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2018 

Daně Sazba 

Korporátní daň  16,5 % / 25 % 

Daň z příjmu jednotlivců   37,35 % / 49,5  

DPH (základní/snížená)    9 % / 21 % / % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Nizozemsko ČR z počtu 

Doing Business 42. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 18. 9. 125 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 17. 10. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 8. 44. 183 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 4. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 59,7 36,7 Ø EU 55,7 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://investinholland.com/incentives-and-taxes/
http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/neci/
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_50&plugin=1

