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Základní údaje 

Lucemburské velkovévodství je konstituční monarchií. Hlavou 

státu je od října 2000 velkovévoda Jindřich I. Lucemburský. 

Lucembursko je malý vnitrozemský stát nacházející se mezi 

Německem, Belgií a Francií. Předsedou vlády je od prosince 

roku 2013 Xavier Bettel, nahradil tak Jean-Claude Junckera, 

který byl v letech 2014–2019 předsedou Evropské komise.  

Zahraniční obchod 

Lucembursko je malá otevřená ekonomika s poměrně 

silnou orientací na zahraniční obchod, který je zaměřený 

hlavně na sousední státy.  

Vyváží se chemické produkty, stroje a zařízení a dopravní 

prostředky. Lucembursko směřuje svůj export do Německa 

(27 %), Francie (14 %) a Belgie (12 %); Česko (0,9 %). Do 

Lucemburska se dováží chemické a minerální produkty, 

stroje a zařízení. Mezi hlavní dovozce patří Belgie (33 %), 

Německo (26 %) a Francie (12 %); z Česka 1,1 %. 

Makroekonomický výhled 

Lucembursko si zažilo v roce 2020 nejprudší pokles 

ekonomiky (-3,1 % HDP) od hospodářské krize v roce 2009. 

V porovnání s ostatními státy Evropské unie je to však stále 

dobrý výsledek (EU: -6,3 % HDP). Kvůli koronavirové krizi 

přijatá opatření a restrikce měly významný dopad na 

domácí spotřebu, investice i mezinárodní obchod se 

zbožím. Stále se však očekává, že čistý export bude mít 

pozitivní vliv na HDP.  

Lucemburská ekonomika by se už v letošním roce měla 

dostat do kladných čísel, růst se odhaduje ve výši 3,2 % 

HDP s následným zrychlením v roce 2022 (4,3 % HDP). 

Toto by mělo být díky oživené domácí spotřebě. Spotřebu 

podpoří především úspory domácností kumulované v roce 

2020 a trh práce, který zůstal v poměrně slušné kondici 

i v době krize.  

Míra inflace se v roce 2020 klesla na nulu s očekávaným 

mírným růstem v letošním roce ve výši 1,7 % 

z důvodů vyšších ceny ropy a zavedením uhlíkové 

daně. Veřejný dluh k HDP Lucemburska je jeden 

z nejnižších v EU a ani nynější propady ve veřejných 

rozpočtech zadlužení Lucemburska příliš nezvyšuje.   

Trh práce a mzdy 

Míra nezaměstnanosti v roce 2020 meziročně mírně 

vzrostla na 6,6 %. Pro rok 2021 se očekává mírné 

zhoršení, míra nezaměstnanosti překoná 7% hranici. 

Od 1. ledna 2021 se v Lucembursku zvýšila 

minimální mzda o 2,8% na 2 201,93 eur pro 

nekvalifikované pracovníky a na 2 642,32 pro 

kvalifikované pracovníky. 

LUCEMBURSKO 

Oficiální název Lucemburské vévodství 

Počet obyvatel 626 108 (2020) 

Rozloha 2 586 km2 

Měna Euro   

Úřední jazyk Lucemburština, němčina, francouzština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (prosinec 2020) 6,7 % 

Produktivita práce k Ø EU28 (2019) 350 % 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100)   261 (ČR 92) 

Minimální mzda (2021) 2 201,93 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2019) 

Lucembursko ČR 

Zpracovatelský průmysl  4 888 € 1 839 € 

Stavebnictví 4 039 € 1 726 € 

Velkoobchod a maloobchod  4 563 € 1 863 € 

Doprava a skladování 5 354 € 1 726 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

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

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

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

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

Základy obchodního práva 

V Lucembursku mohou podnikatelé založit zjednodušenou formu společnosti s ručením omezeným (SARL-S), kde se 

podmínky oproti klasické podobě liší. Minimální kapitál pro založení činí 1 euro, dále je potřeba mít obchodní povolení 

Ministerstva hospodářství. Klasická společnost s ručením omezeným musí být notářsky ověřena a její minimální kapitál 

musí činit 12 000 eur. Pro založení akciové společnosti je v Lucembursku potřeba minimální kapitál ve výši 30 000 eur, 

přičemž jedna čtvrtina musí být splacena ke dni založení. 

Daně 

V Lucembursku mají progresivní zdanění fyzických osob 

s 23 sazbami (pokud započítáme i 0% sazbu pro roční 

příjmy do 11 265 eur), poslední 42% je pro příjmy nad 

200 004 eur. Navíc se ještě sazby zvyšují o 7% přirážku  

do fondu zaměstnanosti do zdanitelného příjmu 

nepřesahujícího 150 000 eur a nad tuto částku 9%. 

Základní sazba korporátní daně je pro společnosti, jejichž 

zdanitelný příjem přesáhl 200 000 eur, stanovena na 17 %. 

Pro společnosti do výše zdanitelného příjmu 175 000 eur se uplatňuje 15% sazba.  Municipální přirážka daně se 

pohybuje od 6,75 % do 10,5 %. Navíc se do fondu zaměstnanosti odvádí přirážka ve výši 7 % ze splatné daně.  

V Lucembursku využívají čtyři sazby daně z přidané hodnoty: 17% základní sazbu, dvě snížené ve výši 14 % a 8 % 

a supersníženou sazbu stanovenou na 3 %. 14% sazba DHP je aplikována například na tištěné reklamní předměty, 

pevná minerální paliva, minerální oleje, mycí a čistící prostředky, 8% na drobné opravy jízdních kol, obuvi, prádla 

a kožených výrobků, dále na dálkové vytápění, řezané květiny a další.  Supersníženou 3% sazbu DPH využívají pro 

potraviny, nealkoholické nápoje, dětské oděvy a obuv, knihy, noviny, kulturu a ubytování a jiné. Mezinárodní a vnitrostátní 

doprava je osvobozena od DPH.  

Energetika 

Cena elektřiny pro velkoodběratele v Lucembursku v posledních letech roste, v prvním pololetí 2020 činila 9,3 

eurocentů/kWh (ČR ve stejném období 8,5 eurocentů/kWh). Cena zemního plynu v posledních letech kolísá, v první 

polovině roku 2020 stál 1 GJ plynu 8,4 eur (v ČR 7 eur/GJ). 

Při výrobě elektrické energie se země spoléhá především na vodu (51 %) a obnovitelné zdroje (40 %). Plyn se na výrobě 

podílí ze zbylých 9 %. Energetická závislost, tedy podíl importu na energetických komoditách k pokrytí spotřeby, činil 

v roce 2019 95 %, což zemi řadí mezi země EU nejvíce závislé na dovozu energetických komodit. 

Investiční pobídky 

Lucembursko nabízí pobídky v podobě státních půjček (střednědobé i dlouhodobé financování skrze banku SNCI), granty 

na výzkum, vývoj a inovace (Ministerstvo hospodářství nabízí spolufinancování projektů, studií proveditelnosti, inovační 

podporu či dotace na inovace procesů firem). Pro začínající společnosti typu start-up je k dispozici podpora kapitálu, kdy 

několik tamních fondů (např. Luxembourg Future Fund či Digital Tech Fund) investuje do začínajících a technologicky 

náročných podniků. Dále Lucembursko nabízí start-upům z oblasti IT, zdravotnictví či vesmíru program Fit 4 Start, který 

zahrnuje 16 týdnů koučinku, financování do výše 150 tis. eur či networking. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2018, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2019, The Global 
Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2019 

Daně Sazba 

Korporátní daň 17 % 

Daň z příjmu jednotlivců 0 % - 42 %  

DPH (základní) 17 % / 14 % / 8 % / 3 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Lucembursko ČR z počtu 

Doing Business 72. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity n/a 8. 138 Úroveň produkčních možností země 

Index vnímání korupce 9. 44. 198 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 18. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 95,1 40,9 Ø EU 60,6 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd320/default/table?lang=en

