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Základní údaje
Lucemburské velkovévodství se nachází ve vnitrozemí mezi
Německem, Belgií a Francií. Skládá se ze 3 oblastí a 12 kantonů.
Lucembursko je konstituční monarchií s jednokomorovým
parlamentem voleným na 5 let. Předsedou vlády je od prosince
roku 2013 Xavier Bettel. Hlavou státu je od října roku 2000
velkovévoda lucemburský Henri Albert Gabriel Félix Marie
Guillaume zvaný též Jindřich I.

Zahraniční obchod

Oficiální název

7%

Makroekonomický výhled

2%

Lucembursko patří mezi nejbohatší ekonomiky světa v nominálním HDP na obyvatele v roce 2017 má podle dat
Mezinárodního měnového fondu 101,7 tisíc dolarů a řadí se
tak na první místo (pro srovnání ČR zhruba 18,5 tisíc
dolarů).

1%

Inflace se v Lucembursku taky díky růstu ceny ropy vyšplhala
z nuly v roce 2016 na 2,1 % o rok později. V dalších letech
se bude inflace i díky zvyšování mezd držet kolem 2%
hranice. Veřejný dluh v Lucembursku, ač po mírném růstu
mezi roky 2016 a 2017 o téměř 3 procentní body na 23,7 %,
patří mezi nejnižší v celé EU a do dalších let se očekává jeho
mírné snížení.

Vybrané ukazatele trhu práce

Počet obyvatel

590 667 (2017)

Rozloha

2 586 km

Měna

Euro

Úřední jazyk

lucemburština, němčina,
francouzština

2

HDP a příspěvky k jeho růstu

Mezi důležité vývozní artikly Lucemburska patří výrobky
z kovu, stroje a zařízení a chemické výrobky. Hlavními
exportními partnery jsou krom dalších států Beneluxu,
Německo a Francie. Zboží se do Lucemburska dováží
z Nizozemska, Německa a Francie. Jde především o dopravní
zařízení, stroje a strojní zařízení a chemické výrobky.

Odhad ekonomického růstu za rok 2017 je na solidních
3,4 % HDP a očekává se, že v roce 2018 se ještě o další
desetinu zvýší. Svůj podíl na tom má i soukromá spotřeba,
těžící z vytváření pracovních míst a obecně ze zlepšení
situace na trhu práce. Porostou investice a to do projektů
veřejné infrastruktury. Bude se dařit i zahraničnímu obchodu
díky zlepšení vnější situace, především v eurozóně.
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Veřejné finance a inflace
Veřejný dluh k HDP (pravá osa)
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Základní ukazatele trhu práce

Vedle rostoucí zaměstnanosti, která podle odhadů
Komise poroste v letech 2017 - 2019 meziročně
v průměru o 3 %, se daří mírně snižovat i míru
nezaměstnanosti (na 6 % z nejvyšší hodnoty 6,5 %
v roce 2015 za několik desítek let).

Míra nezaměstnanosti (leden 2018)

5,3 %

Produktivita práce k Ø EU (2016)

335 %

Náklady práce jsou v Lucembursku více jak třikrát vyšší
než v ČR. Minimální mzda je v Lucembursku s výší
1 998,6 eur ze všech členských států EU, kde je
stanovena, nejvyšší. Pro srovnání čeká minimální mzda
v eurovém vyjádření je zhruba čtvrtinová (477,8 eur).

Minimální měsíční mzda
Ø m ěsíční náklady práce
v odvětvích (2016)

1 998,6 €
Lucem bursko

ČR

Zpracovatelský průmysl

4 551 €

1 571 €

Stavebnictví

3 692 €

1 533 €

Velkoobchod a maloobchod

4 230 €

1 544 €

Doprava a skladování

5 001 €

1 475 €

Zdroj: Eurostat

Vypracoval EU Office / Knowledge Centre České spořitelny: www.csas.cz/eu

PODNIKÁME V LUCEMBURSKU

BŘEZEN 2018

Základy obchodního práva
V Lucembursku mohou podnikatelé od ledna 2017 založit zjednodušenou formu společnosti s ručením omezeným, kde se
podmínky oproti klasické podobě liší. Minimální kapitál pro založení činí 1 euro a společnost může být založena bez
notáře. Klasická společnost s ručením omezeným musí být založena minimálně dvěma partnery 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
Daně

V Lucembursku mají progresivní zdanění fyzických osob
s 22 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%.

Sazba

Korporátní daň

18 % / 15 %

Daň z příjm u jednotlivců

0 % - 42 %

DPH (základní/snížené)

17 % / 14 % / 8 % / 3 %

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG

Sazba korporátní daně je pro společnosti, jejichž
zdanitelný příjem přesáhl 30 000 eur, stanovena na 18 %. Pro společnosti do výše zdanitelného příjmu 25 000 eur se
uplatňuje 15% sazba. 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.

Energetika
Ceny elektřiny pro velkoodběratele jsou klesající – v první polovině roku 2017 činila cena za kilowatt hodinu necelých
8 eurocentů, v prvním pololetí roku 2014 přitom činila 10 eurocentů za kilowatt hodinu. Cena zemního plynu má
v Lucembursku rovněž klesající trend – zatímco v prvním pololetí roku 2014 činila téměř 12 eur za gigajoul, v prvním
pololetí roku 2017 stál 1 gigajoul zemního plynu necelých 9 eur.
Při výrobě elektrické energie se země spoléhá především na zemní plyn (76 %). Dále pak na obnovitelné zdroje (15 %)
a vodní energii (6 %).
Na dovozu energetických komodit je Lucembursko téměř zcela závislé (96 %) – což zemi řadí vysoko nad průměr celé EU
i České republiky.

Investiční pobídky
Lucemburskými klíčovými sektory jsou finance, audiovizuální produkce, logistika, ICT, zdravotnické a environmentální
technologie, průmysl, aerospace, lodní dopravu a automotive komponenty. Nabídka investičních pobídek je široká –
osvobození od daně (např. ve výši 80 % od daně z příjmů duševního vlastnictví), granty na výzkum a vývoj apod.
Pořadí států
Index
Lucem bursko

ČR

z počtu

Charakteristika

Doing Business

63.

30.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání
(celkem 10 subindexů)

Index ekonomické komplexity

n/a

9.

124

Úroveň produkčních možností země

Světový index míru

n/a

6.

163

Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním,
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.)

Index vnímání korupce

10.

47.

176

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

Globální index konkurenceschopnosti

19.

31.

137

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

96,1

32,8

Energetická závislost (v %)

Ø EU 53,6 Závislost země na dovozu energetických komodit

Zdroj: Doing Business Index 2018, Economic Complexity Rankings 2016, Global Peace Index 2017, Corruption Perceptions Index
2016, Global Competitiveness Index 2017-2018, Eurostat – Energy Dependence 2016
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