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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. Nizozemsko je parlamentní 

demokracií s dvoukomorovým parlamentem v rámci konstituční 

monarchie. Předsedou vlády je Mark Rutte. Parlamentní volby se 

uskuteční 15. března 2017. Podle dosavadních průzkumů vede 

Strana pro svobodu (PVV), v čele stojí Geert Wilders, na druhém 

místě je Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD), kterou 

vede premiér Mark Rutte. Hlavou státu je od 30. dubna 2013 

král Vilém Alexandr Nizozemský. 

Makroekonomický výhled 

Nizozemská ekonomika se z propadu let minulých, kdy hlavní 

podíl na tom měla doznívající hospodářská krize a slabá 

domácí poptávka, dostává do kladných čísel - měla by růst 

stabilním tempem kolem 2 % ročně.  Hodně tomu pomáhá 

oživená domácí poptávka a postupně by se k tomu měly přidat 

i investice. Soukromá spotřeba roste díky zvyšujícímu se 

disponibilnímu příjmu, kdy vedle růstu mezd se zvyšuje 

i zaměstnanost. Kladný čistý vývoz, který byl v letech 2013 

a 2014 zhruba ve výši 1 %, se postupně vytrácí z důvodu silné 

domácí poptávky, která tlačí na růst dovozu.  

Trh práce a mzdy 

Nizozemský trh práce zažívá velmi dobré časy. Míra 

nezaměstnanosti postupně klesá z nejvyšší míry 

nezaměstnanosti za posledních 20 let z let 2013 a 2014, kdy 

dosahovala 7,3 % respektive 7,4 %. Předběžná čísla za rok 

2016 uvádí hodnotu míry nezaměstnanosti ve výši 6,0 % a pro 

roky 2017 a 2018 se předpokládá další snížení až na 4,7 %, 

tedy zhruba na polovinu hodnoty za eurozónu (9,1 %). 

Zaměstnanost se tak dostává na předkrizovou úroveň. 

Produktivita práce na odpracovanou hodinu je v porovnání s  EU 

dlouhodobě nadprůměrná, od roku 2008 (kdy byla druhá 

nejvyšší v EU) však poklesla o 10 procentních bodů na 127 %. 

Stále je však 5. nejvyšší v celé EU. 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.  

Zahraniční obchod 

Hlavními exportními partnery Nizozemska jsou Německo 

(22 %), Belgie s Lucemburskem (16 %) a Spojené 

království (9,7 %). Rozhodnutí Británie o vystoupení z EU 

může citelně narušit vývoj zahraničního obchodu 

Nizozemska. Nejvíce se dováží z Německa (15 %), Číny 

(9,3 %) a Belgie s Lucemburskem (9,3 %). Mezi hlavní 

vývozní i dovozní komodity patří ropné produkty, stroje 

a zařízení, chemikálie a paliva. 

NIZOZEMSKO 

Oficiální název Nizozemské království 

Počet obyvatel 16 979 120 (2016) 

Rozloha 41 543 km
2
 

Měna Euro (od 1. 1. 1999) 

Úřední jazyk Nizozemština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (prosinec 2016) 5,4 % 

Produktivita práce k Ø EU (2015) 127 % 

Minimální měsíční mzda (2017) 1 552 € 

Ø měsíční náklady práce (2015) Nizozemsko ČR 

Podnikatelská sféra 4 923 € 1 599 € 

Zpracovatelský průmysl  5 057 € 1 528 € 

Velkoobchod a maloobchod 4 208 € 1 500 € 

Doprava a skladování  4 928 € 1 444 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Veřejné finance a ceny

Zdroj: Evropská komise
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PODNIKÁME V NIZOZEMSKU ÚNOR 2017 

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 

Společnost s ručením omezeným může v Nizozemsku založit i jedna osoba a to pouze se symbolickým minimálním 

kapitálem, který činí 0,01 eur - nejvýznamnější položku nákladů při založení činí notář (1 750 eur).  

Pro založení akciové společnosti je potřeba základní kapitál ve výši min. 45 tisíc eur.  

Daně 

Sazba korporátní daně je v Nizozemsku stanovena ve 

výši 20 % 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 

19 982 eur se daní 36,55 % (8,9 % je daň z příjmu + 

27,65 % příspěvku na národní sociální pojištění), mezi 

19 982–33 791 eur se daní 40,8 % (13,15 % je daň 

z příjmu + 27,65 % příspěvku na národní sociální 

pojištění), pro příjem mezi 33 791 – 67 072 eury je 

40,8% daň a nad 67 072 eur se uplatní 52% daň (už bez 

národního sociálního pojištění).  

Základní sazba DPH činí 21 %. Snížená 6% sazba se aplikuje např. na potraviny, tisk či veřejnou dopravu. Systém 

zdravotního a sociálního zabezpečení je v Nizozemsku velice složitý, existují zde různé sazby a odpočty, které se aplikují 

pouze na některé osoby. Odvod pro zaměstnance se pohybuje v rozmezí od 28,15 % do 32,6 %. Zaměstnavatel do 

systému může odvádět až 21,29 % (od 18,08 %) ze mzdy zaměstnance.  

Energetika  

Ceny plynu v Nizozemském království se dlouhodobě drží kolem 10 eur za GJ. Velký propad však zaznamenala ve 

druhém pololetí roku 2015, kdy oproti předchozímu pololetí zaznamenala propad o více jak 17 %, aby se na začátku roku 

2016 opět vrátila na původní hodnotu 10,7 eur/GJ. Cena elektřiny v Nizozemsku dlouhodobě mírně klesá a v roce 2016 se 

prodávala velkoodběratelům za 8,6 eurocentů/kWh.  

Nizozemsko se z více jak poloviny (52,7 %) spoléhá na zemní plyn, z 29 % na fosilní paliva a 11 % na obnovitelné zdroje. 

Jaderná paliva, ropa a ostatní zdroje energie vytváří méně než 10 %. Nizozemské království se s 52 % se v energetické 

závislosti blíží průměru Evropské unie (53,5 %), kdy ještě v minulých letech to bylo něco přes 30%. Svůj podíl na tom má 

odklon od získávané energie z pevných paliv a snížení produkce zemního plynu v Nizozemsku.  

Investiční pobídky 

Nizozemsko aktivně podporuje oblast výzkumu a vývoje a to prostřednictvím způsobu zdanění korporací a specifickými 

pobídkami. 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. 

 

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2014, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index 

2015,  Global Competitiveness Index 2015-2016, Eurostat – Energy Dependence 2014 

Daň/odvod Sazba 

Korporátní daň  20 % / 25 % 

Daň z příjmu jednotlivců 
36,55 % / 40,8 % / 

52 % 

Sociální zabezpečení (zaměstnanec) až 32,60 % 

Sociální zabezpečení (zaměstnavatel) až 21,29 % 

DPH (základní / snížená) 21 % / 6 % / 0 % 

Zdroj: Ministerstvo financí 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Nizozemsko ČR z počtu 

Doing Business 28. 27. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10 
subindexů) 

Index ekonomické komplexity 15. 9. 144 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 21. 6. 163 
Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 5. 37. 168 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 5. 31. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 51,9 30,4 Ø EU - 53,5 Závislost země na dovozu energetických komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/
http://162.243.170.40/#/page/indexes/global-peace-index
http://www.transparency.org/cpi2015
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1

