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Základní údaje 

Dánské království se skládá ze samotného Dánska (které se dále 

dělí na 5 regionů) a dvou autonomních oblastí Grónska 

a Faerských ostrovů. Dánsko je nejmenší ze severských zemí 

a sousedí s Německem, Polskem a Švédskem. Panuje zde 

konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem voleným 

na 4 roky. Předsedou vlády Dánska je od června roku 2015 Lars 

Løkke Rasmussen, který již jednou tento úřad zastával a to 

v letech 2009 až 2011. Hlavou státu je od roku 1972 královna 

Markéta II.  

Zahraniční obchod 

Nejvíce se z Dánska v roce 2016 vyvážely stroje, chemické 

produkty a živočišné výrobky. Nejčastěji směřoval export do 

Německa (17 %), Švédska (13 %) a Norska (7,1 %). Opačným 

směrem se dováží nejvíce opět z Německa (22 %), Švédska 

(12 %) a Nizozemska (8,1%). Import většinou tvoří stroje, 

dopravní prostředky a chemické produkty.  

Makroekonomický výhled 

Dánskému hospodářství se podle předběžných čísel podařil 

ekonomický růst za rok 2017 ve výši 2,3 % (což představuje 

nejvyšší hodnotu růstu od roku 2006) a i v následujících letech 

by si ekonomika měla udržet solidní tempo růstu kolem 2 %. 

Velký podíl na hospodářském růstu má domácí poptávka, 

podpořená rostoucí zaměstnaností a zvýšením disponibilního 

příjmu. Dá se předpokládat, že domácí spotřeba bude dále 

podpořena nedávnými politickými opatřeními, například 

v podobě snížení daní z vozidel a dalších. Vzrostly i investice 

a to hlavně do strojů a zařízení. Postupně však bude klesat 

intenzita veřejných investic, což negativně ovlivní stavební 

činnost v roce 2018. Vzhledem k oživení na hlavních 

exportních trzích Dánska se čistý export vyhoupl za rok 2017 

do kladných čísel. Výše veřejného dluhu má mírně klesající 

trend. Do roku 2019 by měl veřejný dluh klesnout 

o 1,5 procentního bodu z nynějších 36,1 % HDP. 

Vybrané ukazatele trhu práce 

Dobrý ekonomický vývoj se pozitivně odrazil i na trhu 

práce, kde docházelo k růstu zaměstnanosti a dá se 

očekávat, že tento růst přetrvá i v dalších letech. Míra 

nezaměstnanosti v Dánsku dlouhodobě klesá 

a z hodnoty 5,9 % za rok 2017 by měla dále klesnout 

na 5,5 % v roce 2019 (průměr za EU 7,8 % v roce 2017 

a 7,3 % v roce 2019). Poslední dostupná data z října 

2017 uvádějí míru nezaměstnanosti ve výši 5,6 %.  

Cena práce je v Dánsku mnohem vyšší než v Česku. 

Průměrné náklady práce v jednotlivých odvětvích jsou 

téměř 4krát vyšší než v tuzemsku.  
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Oficiální název Dánské království 

Počet obyvatel 5 707 251 (2016) 

Rozloha  43 094 km2 

Měna DKK (Dánská koruna)  

Úřední jazyk Dánština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (říjen 2017)  5,6 % 

Produktivita práce k Ø EU (2016) 153 % 

Minimální měsíční mzda Není stanovena 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích 
(2016) 

Dánsko ČR 

Zpracovatelský průmysl 5 948 € 1 571 € 

Stavebnictví 5 234 € 1 533 € 

Velkoobchod a maloobchod 5 130 € 1 544 € 

Doprava a skladování 5 527 € 1 475 € 

Zdroj: Eurostat 

HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Veřejné finance a inflace

Zdroj: Evropská komise
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PODNIKÁME V DÁNSKU LISTOPAD 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 

Dánsko je podle Světové banky a jejího žebříčku Doing Business nejlepší zemí v EU v oblasti podnikatelského prostředí 

a ve světě ji patří 3. místo. Založení společnosti s ručením omezeným může v Dánsku trvat necelé 4 dny a stojí 670 DKK 

(cca 2 300 CZK). Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby a alespoň 25 % kapitálu musí být splaceno při 

založení.  

Minimální kapitál pro založení společnosti s ručením omezeným v Dánsku činí 50 000 DKK, u akciové společnosti je to 

500 000 DKK. 

Daně 

Sazby korporátní daně prošly v Dánsku postupným 

snižováním až na nynějších 22 %. Ještě v roce 2013 

byla daň z příjmů právnických osob ve výši 25 %. 

Subjekty v ropném a plynárenském průmyslu jsou 

daněny 25% sazbou. 

Sazba daně z příjmu jednotlivců je progresivní a skládá 

se z dílčích základů daně, obsahuje např. municipální 

daň, dobrovolnou kostelní daň a zdravotní příspěvek a celkem se může vyšplhat až na 55,8 %.  

V Dánsku je stanovena 25% základní sazba DPH. Noviny, časopisy (publikované častěji než jednou za měsíc) 

mezinárodní doprava a některé další služby jsou od DPH osvobozeny.  

Energetika  

Cena elektřiny pro velkoodběratele v Dánsku oproti minulému roku mírně poklesla a v prvním pololetí 2017 činila 

8 eurocentů za kilowatthodinu (v ČR ve stejném období 6,8 eurocentů za kilowatthodinu). 

Cena dánského plynu má v posledních letech klesající trend a v prvním pololetí roku 2017 dosahovala výše 9 €/GJ (v ČR 

ve stejném období 6,6 €/GJ). 

Dánsko spoléhá pří výrobě elektrické energie z více než poloviny na obnovitelné zdroje (55,8 %). Druhým největším 

zdrojem při výrobě elektřiny je pak uhlí (34,4 %). Zemní plyn a ropa hrají při výrobě jen malou roli – 6,5 % resp. 1 %. 

Dánsko je energeticky jednou z nejméně závislých zemí EU na dovozu z celé EU – v roce 2015 činila tato závislost 

13,1 % (průměr EU činí 54 %). Závislost na dovozu pevných paliv činí 85 %, na dovozu zemního plynu -48 % (země tedy 

zemního plynu více vyváží, než dováží) a na dovozu ropy 5,8 %.  

Investiční pobídky 

Dánsko nabízí pobídky na výzkum a vývoj pro firmy ze všech sektorů. Spolufinancování je pak možné v následujících 

sektorech: biotechnologie, farmaceutika, léčiva, studium živých organismů, životní prostředí, energetika, ICT, potraviny, 

zemědělství a doprava.  

 

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

2016,  Global Competitiveness Index 2017-2018, Eurostat – Energy Dependence 2015 

Daně Sazba 

Korporátní daň 22 % 

Daň z příjmu jednotlivců    až 55,8 %  

DPH (základní) 25 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Dánsko ČR z počtu 

Doing Business 3. 30. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 21. 7. 124 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 5. 6. 163 
Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 1. 47. 176 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 12. 31. 137 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %)  13,1 31,9 Ø EU 54,0  Závislost země na dovozu energetických komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/neci/
http://visionofhumanity.org/
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1

