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Základní údaje 

Belgie se nachází mezi Francií, Lucemburskem, Německem 

a Nizozemskem a má přistup k Severnímu moři. Belgické 

království se skládá z 3 společenství (dle jazyků) a tří regionů (dle 

území - Vlámského, Valonského a Bruselského).   

Belgie je federální parlamentní demokracií v rámci konstituční 

monarchie. Předsedou vlády je od října 2014 Charles Michel. 

V čele státu je od července 2013 král Filip.  

Zahraniční obchod 

Nejvíce se do Belgie dováží zboží z Nizozemska (16 %), 

Německa (13 %) a Francie (9,7 %). Dováží se především surové 

materiály, stroje a zařízení, dopravní prostředky a surové 

diamanty. Hlavními exportními partnery Belgie jsou Německo 

(14 %), Francie (13 %) a Nizozemsko (13 %). Vývozní komodity 

tvoří zejména chemikálie, strojírenské výrobky a minerální 

produkty.  

Makroekonomický výhled 

Belgická ekonomika těží nejen z ekonomického oživení celé 

Evropské unie, ale k předběžnému odhadu růstu 1,7 % HDP za 

rok 2017 pomohla zejména spotřeba domácností. 

Spotřebitelská i ekonomická důvěra je totiž v Belgii 

momentálně na velmi vysoké úrovni.  

Ekonomický růst by za rok 2018 měl dosáhnout 1,8 % HDP, 

tahounem zůstane domácí poptávka se zlepšující se bilancí 

zahraničního obchodu, v roce 2019 se projeví oslabení růstu 

investic a tak se ekonomický růst mírně sníží na 1,7 % HDP. 

Čistý vývoz bude mít spíše neutrální dopad na růst ekonomiky, 

protože ač se daří vývozu, silnější domácí poptávka zvyšuje 

i tlak na dovoz. 

Inflace překonala v roce 2017 hranici 2 % (2,2 %) a to 

především pod vlivem zvyšujících se cen energií. Veřejný dluh 

k HDP se v čase mírně snižuje (mezi roky 2016 a 2017 dle 

odhadu o 2 procentní body) postupně až k hranici 100 % v roce 

2019. 

Vybrané ukazatele trhu práce 

Zlepšení ekonomické situace a tlak na jen mírný růst 

mezd podpořilo růst zaměstnanosti. Míra 

nezaměstnanosti dosahovala svých nejvyšších hodnot 

za posledních zhruba 20 let v roce 2014 a 2015 (8,5 %) 

od té doby mírně klesá a očekává se, že bude klesat 

i v letošním roce na 7 %, respektive 6,8 % v roce 2019. 

Podle posledního dostupného měsíčního údaje 

z prosince 2017 byla míra nezaměstnanosti v Belgii 

6,6 %. Minimální mzda je v Belgii stanovena ve výši 

1 562,6 eur.  Belgické náklady práce jsou zhruba třikrát 

vyšší než v ČR. Produktivita dosahuje 140 % průměru 

Evropské unie. 
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Oficiální název Belgické království 

Počet obyvatel 11 311 117 (2016) 

Rozloha  30 528 km
2
 

Měna Euro   

Úřední jazyk holandština, francouzština, němčina 

Základní ukazatele trhu práce  

Míra nezaměstnanosti (prosinec 2017) 6,6 % 

Produktivita práce k Ø EU (2016)  140 % 

Minimální měsíční mzda  1 562,6 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích 
(2016) 

Belgie ČR 

Zpracovatelský průmysl 5 327 € 1 571 € 

Stavebnictví 4 062 € 1 533 € 

Velkoobchod a maloobchod 4 793 € 1 544 € 

Doprava a skladování 4 775 € 1 475 € 

Zdroj: Eurostat 

HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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PODNIKÁME V BELGII ÚNOR 2018 

Tato publi kace j e považována za doplňkový zdroj i nfor mac í poskytnutých naši m klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šl o 

o údaj e nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřej nění. Použité informační 

zdroje jsou všeobecně považované za spolehli vé, avšak Česká spořitelna, a.s.  ani její  pobočky či  zaměstnanci  neručí za správnos t a úpl nos t 

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

Základy obchodního práva 

Mezi nejčastější formy společností zakládaných v Belgii patří společnost s ručením omezeným (SPRL), její obdoba určená 

pouze pro fyzické osoby, které nemají dostatečný kapitál pro založení (SPRL-S) a akciová společnost (SA). Společnost 

s ručením omezeným SPRL může v konkrétních případech založit i jedna osoba. Minimální požadovaný kapitál je 

stanoven ve výši 18 550 eur. Pro založení SPRL-S se výše minimálního kapitálu pohybuje v rozmezí 1 – 18 549 eur. Pro 

založení akciové společnosti je potřeba alespoň dvou akcionářů (fyzických či právnických osob) a základní kapitál ve výši 

alespoň 61 500 eur. Dle žebříčku Doing Business zabere založení společnosti s ručením omezeným v Belgii zhruba 4 dny. 

Daně 

Pro daň z příjmu fyzických osob jsou v Belgii stanoveny 

4 pásma. Nejnižší pásmo je pro příjmy do 12 990 eur, ty 

se daní 25 %, dále od 12 990 do 22 290 eur je 

stanovena 40% sazba, od 22 290 do 39 660 45% sazba 

a příjmy nad 39 660 eur se daní 50% sazbou.  

Sazba korporátní daně pro velké společnosti byla na 

počátku roku 2018 snížena na 29 % a další snížení (na 

25 %) je plánováno pro rok 2020. Došlo taky ke snížení příspěvku na vyrovnání se s krizí o procentní bod na 2 % s jeho 

předpokládaným zrušením od roku 2020. Pro malé a střední podniky sazba klesla na 20,4 % pro prvních 100  000 čistého 

zdanitelného příjmu. 

Základní sazba DPH činí v Belgii 21 %. Snížená 12% sazba se například aplikuje na některé potraviny, na restaurace 

(kromě nápojů), 6% na některé potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, kulturní představení apod. Osvobozeny od daně 

jsou denní a týdenní noviny, některé recyklované materiály.  

Energetika  

Ceny elektřiny pro velkoodběratele jsou v posledních letech stabilní. V první polovině roku 2017 činila cena elektřiny 

v Belgii 11 eurocentů za kilowatt hodinu, v ČR ve stejném období 7 eurocentů za kilowatt hodinu. Cena plynu má od roku 

2013 klesající trend – zatímco v roce 2013 činila 11 eur za gigajoul v v polovině roku 2017 už to bylo jen 6,8 eur za gigajoul, 

což je téměř obdobná výše jako v ČR v daném období (6,6 eur).  

Belgie je při výrobě elektrické energie z 47,2 % závislá na jaderné energetice a z 27 % na zemním plynu. Obnovitelné 

zdroje se na výrobě elektřiny podílejí ze 16,6 %, uhlí z 6,2 %. Vodní zdroje a ropa se na výrobě podílejí jen minimálně 

(0,4 % resp. 0,3 %). Na dovozu energie je Belgie závislá z 76 % (je tedy vysoko nad průměrem EU i ČR). Na dovozu 

zemního plynu je země zcela závislá.  

Investiční pobídky 

Begie nabízí pobídky pro zahraniční investory zejména v podobě daňových úlev – odpočet úroků a tedy snížení daňového 

základu při investování do venture kapitálu, snížení příspěvku na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele, zvýhodněné 

podmínky při investování do energetických úspor či výzkumu a vývoje.  

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 

Daně  Sazba 

Korporátní daň 29 % 

Daň z příjmu jednotlivců 25 % - 50 % 

DPH (základní/snížené)   21 % / 12 % / 6 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, KPMG  

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Belgie ČR z počtu 

Doing Business 52. 30. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 

(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 16. 9. 124 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 19. 6. 163 

Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23 

indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 

politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 15. 47. 176 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 20. 31. 137 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %)  76,0 32,8 Ø EU 53,6  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

