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Základní údaje 

Belgické království se skládá ze tří společenství (dle jazyků) 

a tří regionů (dle území – vlámského, valonského 

a bruselského). Belgie se nachází mezi Francií, 

Lucemburskem, Německem a Nizozemskem a má přistup 

k Severnímu moři. V čele Belgického království je od července 

2013 král Filip. Premiérkou je od října 2019 Sophie Wilmèsová.  

Zahraniční obchod 

Zhruba čtvrtinu belgického vývozu tvoří chemické produkty 

(hlavně farmaceutické výrobky), dále dopravní prostředky 

a stroje a zařízení. Export směřuje především do členských 

států Evropské unie; Německo (17,5 %), Francie (14,1 %) 

a Nizozemsko (13 %); Česko (0,9 %).  

Dovoz do Belgie je poměrně roztříštěný, bez větší dominance 

skupiny produktů. Mírnou převahu však mají chemické 

a minerální produkty, následují stroje a zařízení. Stejně jako 

u vývozu i u dovozu do Belgie se především dováží ze států 

EU. Import do Belgického království směřuje z Nizozemska 

(16,5 %), Německa (13,6 %) a Francie (9,9 %); z Česka 

1,1 %. 

Makroekonomický výhled 

Ekonomika Belgie je současnou koronavirovou krizí velmi 

tvrdě zasažena. Pro rok 2020 se odhaduje pokles o téměř 

9 % HDP. I přes přijaté fiskální stimuly se domácí spotřeba a 

investice propadly z důvodu zavedených restrikcí a omezení 

výroby při propuknutí pandemie. Negativně se na 

ekonomickém růstu podepsala i snížená zahraniční poptávka 

(vzhledem k poklesu světové poptávky).  

Evropská komise odhaduje, že by k mírnému oživení mohlo 

dojít již ve třetím čtvrtletí roku 2020 v závislosti na vývoji 

počtu nakažených a přijatých opatřeních. Rok 2021 by už 

měl přinést ekonomický růst ve výši 6,5 % HDP. Probíhající 

koronavirová krize bude mít negativní dopad i na veřejné 

rozpočty, u kterých se předpokládá pokles v roce 2020 

o 8,9 %.  

Míra inflace by se v letošním roce měla blížit k nule 

(0,3 %) i z důvodů nižších cen elektřiny a fosilních paliv. 

Komise odhaduje růst veřejného dluhu za rok 2020 

o více jak 15 p. b. na 113,8 % HDP.  

Trh práce a mzdy 

Restrikce, propad domácí poptávky a další aspekty 

koronavirové krize se odráží i na trhu práce. Míra 

nezaměstnanosti v Belgii by v letošním roce měla vzrůst 

meziročně podle odhadu Evropské komise zhruba o 1,5 

p. b.  na 7 %.  

Minimální mzda v Belgii byla v červnu 2020 zvýšena na 

1 625,7 eur (z předchozích 1 593,8 eur).   

BELGIE 

Oficiální název Belgické království 

Počet obyvatel 11 455 519 (2019) 

Rozloha 30 528 km2  

Měna Euro 

Úřední jazyk Nizozemština, francouzština, němčina 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (srpen 2020) 5,5 % 

Produktivita práce k Ø EU28 (2019) 142,5 % 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100)   117 (ČR 92) 

Minimální mzda (2020) 1 625,7 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2019) 

Belgie ČR 

Zpracovatelský průmysl  5 755 € 1 839 € 

Stavebnictví 4 456 € 1 726 € 

Velkoobchod a maloobchod 5 167 € 1 863 € 

Doprava a skladování 4 676 € 1 726 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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PODNIKÁME V BELGII         ZÁŘÍ 2020 

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 

Nejčastější formou společnosti v Belgii je společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Společnost s ručením 

omezeným (SRL) je vhodná pro malé a střední podniky, může být vytvořena jednou fyzickou osobou a není zde 

požadována konkrétní výše minimálního kapitálu. Ten musí být dostatečný s ohledem na plánovanou činnost. Akciová 

společnost (SA) je vhodná pro velké společnosti. K jejímu založení je potřeba notářský zápis a minimální kapitál ve výši 

61 500 eur.  

Daně 

V Belgii je sazba daně z příjmů právnických osob pro 

daňový rok 2021 stanovena ve výši 25 % (snížena 

z 29,58 %). Malé a střední podniky jsou zdaněny 20% 

sazbou do 100 tis. eur zdanitelného příjmu. 

V Belgii mají stanovenou progresivní daň z příjmu 

fyzických osob. Do zdanitelného příjmu ve výši 13 250 eur 

je sazba daně 25 %, 13 250 – 23 390 eur 40 %, 23 390 – 

40 480 eur 45 %, nad 40 480 eur 50% sazba.  

Základní sazba daně z přidané hodnoty je v Belgii stanovena ve výši 21 %. Snížená 12% sazba se aplikuje např. na 

některé potraviny, sociální bydlení, nápoje, některé energetické komodity (uhlí, koks), některé pesticidy a hnojiva aj., další 

snížená 6% sazba je určena na některé potraviny, nápoje, farmaceutické výrobky, některé knihy, periodika, hotelové 

ubytování, vstup na sportovní akce, některé služby a další. Osvobozeny od daně jsou například některé denní a týdenní 

noviny aj.  

Energetika 

Ceny elektřiny pro velkoodběratele jsou v posledních letech stabilní a pohybují se okolo hladiny 11 eurocentů za kilowatt 

hodinu. Cena plynu má klesající trend a ve druhém pololetí roku 2019 činila 6,3 eur za gigajoul (v ČR ve stejném období 

8 eur za gigajoul). 

Při výrobě elektrické energie Belgie nejvíce spoléhá na jádro (49 %) a zemní plyn (29 %). Obnovitelné zdroje mají zhruba 

19% podíl. Podíl uhlí činí 3 %. 

Na dovozu energetických komodit je země závislá z 82 % (ČR 37 %, EU27 58 %). 

Investiční pobídky 

Belgie nabízí investorům především daňové pobídky. Sazba daně z příjmu právnických osob může být snížena v důsledku 

odpočtů a osvobození. Jedná se např. o odpočet úroků, odpočet v případě investice do nových aktiv, snížení nákladů 

práce osvobozením od srážkové daně apod.  Více informací k k dispozici na webu Business Belgium. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2018, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2019, The 

Global Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2018 

Daně Sazba 

Korporátní daň  25 % 

Daň z příjmu jednotlivců  25 % / 40 % / 45 % / 50 % 

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

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Belgie ČR z počtu 

Doing Business 46. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

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

Světový index míru 17. 8. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 17. 44. 198 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 22. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 82,3 36,7 Ø EU27 58,2 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://business.belgium.be/en
http://www.doingbusiness.org/rankings
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_50&plugin=1

