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Základní údaje 
Belgické království se nachází mezi Francií, Lucemburskem, 
Německem a Nizozemskem a má přistup k Severnímu moři. 
Skládá se z 10 provincií a tří regionů (Vlámského, Valonského 
a Bruselského).   

Belgie je federální parlamentní demokracií v rámci konstituční 
monarchie. Předsedou vlády je od roku 2011 frankofonní 
socialista Elio Di Rupo. V čele státu je dědičný monarcha, 
aktuálně od roku 2013 král Filip.  

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 
Podíl zemědělství na tvorbě HDP tvoří v Belgii 0,9 % a pracuje 
zde 1,3 % pracovní síly, což je ve srovnání s průměrem EU 
několikanásobně méně. Poměr průmyslu, jak na HDP, tak na 
zaměstnanosti, je v Belgii také o něco menší, než činí průměr 
EU. Dominantním sektorem jsou však služby, které vytváří 
77,6 % produktu a zaměstnávají více než 80 % pracovníků.  

Hlavními exportními partnery Belgie jsou Německo (18 %), 
Francie (16,1 %) a Nizozemsko (13 %). Vývozní komodity tvoří 
zejména strojírenské výrobky, chemikálie, zpracované diamanty 
a kovy. Dováží se především surové materiály, produkty 
strojírenství, chemikálie a surové diamanty. Nejvíce se dováží z 
Nizozemska (20,9 %), Německa (14,2 %) a Francie (10,6 %). 

Makroekonomický výhled 
Díky růstu čistých exportů a spotřeby domácností zakončila 
belgická ekonomika rok 2013 v kladných číslech. Růst o 0,4 % 
HDP v posledním čtvrtletí prolomil dva roky stagnace. Růst 
hospodářství by měl letos dosáhnout 1,4 % především díky 
domácí poptávce, která bude pod vlivem oživení domácí 
poptávky hlavním tahounem namísto exportů. Stejné faktory 
budou stát i za růstem ekonomiky v roce 2015.  

Evropská komise očekává přehoupnutí salda čistých exportů do 
červených čísel kvůli rostoucímu dovozu na domácí trh. Za rok 
2015 se očekává růst HDP o 1,7 %. I přes zlepšení ekonomiky 
se neočekává výrazné snížení deficitu veřejných financí ani celkového zadlužení země, které se dlouhodobě pohybuje 
okolo 100 % HDP. 

Trh práce a mzdy 
Míra nezaměstnanosti se od roku 2013 drží kolem 
8,4 % a do budoucna by se neměla situace příliš 
měnit. Produktivita práce na odpracovanou hodinu je 
v porovnání s průměrem EU dlouhodobě 
nadprůměrná. I přestože od roku 2000 poklesla o 
14 %, je Belgie hned po Lucembursku zemí 
s největší produktivitou v Evropské unii. 

Cenová hladina je v Belgii vyšší než v České 
republice, což se odráží také ve vyšších průměrných 
nákladech práce, které jsou obecně více jak 3x vyšší 
než tuzemské. Největší rozdíl je ve zpracovatelském průmyslu (366 %), nejmenší ve stavebnictví (274 %).  

BELGIE 
Oficiální název Belgické království 
Počet obyvatel 11 161 642 (2013) 
Rozloha 30 528 km2 
Měna Euro (od 1. 1. 1999) 
Úřední jazyk holandština, francouzština, němčina 

Základní makro ukazatele 2012 2013e 2014e 2015e 
Růst HDP (%) -0,1 0,2 1,4 1,7 
Míra nezaměstnanosti (%) 7,6 8,4 8,5 8,2 
Inflace (%) 2,6 1,2 0,9 1,4 
Obchodní bilance (% HDP) -1,5 -1,4 -1,1 -1,6 
Běžný účet PB (% HDP) -0,2 0,1 0,6 0,3 
Saldo veř. financí (% HDP) -4,0 -2,7 -2,6 -2,7 
Vládní dluh (% HDP) 99,8 99,8 100,5 100,0 

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (únor 2014) 8,5 % 
Produktivita práce k Ø EU (2012) 132,5 % 
Minimální měsíční mzda (2014) 1 501,82 EUR 
Ø měsíční náklady práce v odvětvích Belgie ČR 
Velkoobchod a maloobchod (2013) 4 649 € 1 519 € 

Doprava a skladování (2013) 4 757 € 1 494 € 

Zpracovatelský průmysl (2013) 5 390 € 1 473 € 

Podnikatelské služby (2013) 5 361 € 1 670 € 

Stavebnictví (2013) 4 047 €  1 475 € 

Sektory národního hospodářství – Belgie (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Pracovní doba by neměla překročit 8 hodin denně, jsou však stanovené i výjimky. 
Týdenní pracovní doba je v Belgii stanovena na 38 hodin. Za přesčasy náleží zaměstnanci odměna za odpracované 
hodiny ve výši 150 % jeho platu a 200 % za práci v neděli nebo o státních svátcích. Dovolená je stanovena v minimální 
výši 20 dnů. 

Základy obchodního práva 
Společnost s ručením omezeným může založit i jedna 
osoba, pokud dá dohromady minimální základní kapitál 
ve výši alespoň 18 550 eur.  

Pro založení akciové společnosti je potřeba alespoň dvou 
akcionářů (fyzických či právnických osob) a základní 
kapitál ve výši alespoň 61,5 tisíc eur. Tato společnost 
musí být registrována u Obchodního soudu. Zajímavostí 
je, že neziskové organizace jsou oficiálním typem 
podnikání. 

Hlavní daně a odvody 
Pro daň z příjmu fyzických osob je v Belgii stanoveno 
5 pásem. Nejnižší pásmo je pro příjmy do 8 350 eur, ty se 
daní 25 % a příjmy nad 36 300 eur se daní 50% sazbou.  

Systém korporátních daní je velmi složitý. Základní sazba 
je 33 %, ale existuje mnoho přirážek, odpočtů a snížení 
sazeb, které závisí na mnoha faktorech.  

Základní sazba DPH činí 21 %. Snížená 12% sazba se 
aplikuje na restaurace, 6% na potraviny, knihy, kulturní 
představení apod. V květnu 2014 plánuje vláda zvýšit 
základní sazbu na 22 %. 

Pro účely zdravotního a sociálního zabezpečení odvádí zaměstnanec až 13,07 % své mzdy a pro zaměstnavatele jsou 
dvě základní sazby (40,58 % pro  manuální pracovníky a 34,58 % pro kancelářské profese) + několik přirážek, které 
zaměstnavatel odvádí z hrubé měsíční mzdy zaměstnance. 

Energetika  
Ceny elektřiny jsou v Belgickém království stabilnější, než 
v ČR, pololetní změny za sledované období průměrně 
nepřesahují ani 1,4 %. Ve druhém pololetí roku 2013 byla 
cena elektřiny pro velkoodběratele necelých 11 eurocentů za 
kilowatt hodinu. Ceny plynu jsou lehce divočejší, v roce 2009 
spadly o pětinu, v prvním pololetí 2013 stouply v porovnání 
s předchozím pololetím o 15 %, načež do konce roku opěr 
spadly o 14 %. Aktuálně se plyn belgickým velkoodběratelům 
prodává za 9,2 eur za gigajoul.  

Belgie je z 53,5 % závislá na jaderné energetice a z 30,4 % na 
zemním plynu. Obnovitelné zdroje generují 10,6 % elektřiny, 
pevná paliva, ropa a ostatní zdroje zabírají méně než 6 %. 
Belgická energetika je ze 73 % závislá na dovozu, což ji dělá 
9. nejzávislejší zemí v rámci Evropské unie.  

Investiční pobídky 
Belgie láká investory mj. na investice do biotechnologií, automobilového průmyslu, farmaceutik, potravinářství, leteckého 
průmyslu, ICT, dopravy a logistiky. Za to nabízí např. individuální daňové úlevy, bezplatné konzultace k daňové 
problematice, odpuštění daně z dividend, snížení mzdových nákladů pro zaměstnavatele a několik dalších výhod speciálně 
v odvětví pro výzkum a vývoj.  

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezeným  - 
SPRL/BVBA 18 550 EUR 

Akciová společnost – SA/NV 61 500 EUR 

Veřejná obchodní společnost – SNC/VOF  - 

Komanditní společnost – SCS/GCV - 

Komanditní společnost na akcie – SCA/CVA - 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 

korporátní daň 33 % 

daň z příjmu jednotlivců 25 % / 30 % / 40 % 
/ 45 % / 50 % 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) 13,07 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) 40,58 % / 34,58 % 

DPH 21 % / 12 % / 6 % / 
0% 

Vývoj cen energií – Belgie (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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