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Základní údaje 
Dánsko je nejmenší ze severských zemí a její sousedé jsou státy 
Německo, Polsko a Švédsko. Dánské království se skládá 
z  Grónska a Faerských ostrovů a samotného Dánska, které se 
dále rozděluje na 5 regionů. Panuje zde konstituční monarchie 
s jednokomorovým parlamentem voleným na 4 roky. Předsedkyní 
vlády je od roku 2011 sociální demokratka Helle Thorningová-
Schmidtová. Hlavou státu je královna Markéta II. od roku 1972.  

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 
Podíl zemědělství na tvorbě HDP činí v Dánsku 1,5 % a pracuje 
zde 2,5 % pracovní síly. Průmysl tvoří 21,4 % HDP a pracuje 
zde pouze 17,5% zaměstnanců, což ve srovnání s ČR (36,2 %) 
nedosahuje ani poloviny procentuálního zastoupení. Služby 
v Dánsku tvoří více než 77 % HDP, a pracují zde čtyři pětiny 
zaměstnanců, což představuje ještě dominantnější část 
pracovní síly, než je průměr EU (72,5 %). 

Hlavními exportními partnery Dánska jsou Německo (15,9 %), 
Švédsko (13,5 %) a Spojené království (9,6 %). Vyváží se 
především stroje, maso a zvláště pak ryby. Hlavními dovozci do 
Dánska jsou Německo (21,2 %), Švédsko (13,5 %) a 
Nizozemsko (7,5 %). Mezi importní komodity patří stroje a 
suroviny. 

Makroekonomický výhled 
Po hospodářském propadu v roce 2012, kdy HDP kleslo o 
0,4 %, dánská ekonomika zaznamenala křehký růst v podobě 
0,4 % HDP v následujícím roce. Evropská komise očekává, že 
se rostoucí trend potvrdí a tempo růst bude akcelerovat na 
1,5 % v roce 2014, resp. na 1,9 % v roce 2015. Tahounem 
bude domácí poptávka, ke které se dle Evropské komise přidají 
v roce 2014 čisté exporty. Spotřeba domácností se má zvyšovat 
s pozvolným oddlužováním obyvatelstva. Hospodářský růst je 
však velmi ovlivněn pokračujícím snižováním těžebních aktivit 
v Severním moři. Pozitivním trendem je snižování 
nezaměstnanosti, které je způsobeno vládními opatřeními.  

Veřejné finance končily před krizí rozpočtovým přebytkem, ale od roku 2009 se salda pohybují v rozmezí od -4 % do 0 % 
HDP. U veřejného dluhu se po nárůstu z let 2009 až 2011 očekává ustálení pod 45% hranicí vůči HDP. Inflace na úrovni 
0,5 % v roce 2013 odrážela propad v cenách zpracovatelských výrobků a energií.  

Trh práce a mzdy 
Míra nezaměstnanosti dlouhodobě klesá, podle 
Evropské komise by měla za rok 2014 klesnout na 
6,9 %, nicméně poslední známá data (červen 2014) 
ukazují snížení až na 6,5%. Vysoká produktivita 
práce se 128 % průměru EU řadí Dány na čtvrté 
místo mezi členskými státy.  

Cena práce je v Dánsku mnohem vyšší než 
v Česku. Průměrné náklady práce v jednotlivých 
odvětvích jsou zhruba 3,5x vyšší než v tuzemsku.  

DÁNSKO 
Oficiální název Dánské království 
Počet obyvatel 5 569 077 (2014) 
Rozloha  43 094 km2 
Měna DKK (Dánská koruna)  
Úřední jazyk Dánština 

Základní makro ukazatele 2012 2013 2014e 2015e 
Růst HDP (%) -0,4 0,4 1,5 1,9 
Míra nezaměstnanosti (%) 7,5 7,0 6,9 6,7 
Inflace (%) 2,4 0,5 1,0 1,6 
Obchodní bilance (% HDP) 2,7 2,7 2,6 2,3 
Běžný účet PB (% HDP) 6,0 7,3 6,9 6,8 
Saldo veř. financí (% HDP) -3,8 -0,8 -1,2 -2,7 
Vládní dluh (% HDP) 45,4 44,5 43,5 44,9 

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (červen 2014) 6,5 % 
Produktivita práce k Ø EU (2013) 128,0 % 
Minimální měsíční mzda není oficiálně stanovena 
Ø měsíční náklady práce v odvětvích Dánsko ČR 
Velkoobchod a maloobchod (2013) 4 756 € 1 512 € 

Zpracovatelský průmysl (2013) 5 182 € 1 480 € 

Stavebnictví (2013) 4 706 € 1 467 € 

Ubytování, stravování a pohostinství (2013) 3 885 € 978 € 

Informační a komunikační činnosti (2013) 6 888 € 2 848 € 

Sektory národního hospodářství – Dánsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva se uzavírá zpravidla písemně. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Pracovní doba 
je stanovena na 37 hodin týdně, nesmí však přesáhnout 48 hodin včetně přesčasů. Přesčasy jsou vypláceny v rámci mzdy 
nebo mohou být vybrány jako náhradní volno. Zaměstnanci mají nárok na dovolenou v délce pěti týdnů. 

Základy obchodního práva 
Dánsko je podle Světové banky nejlepší zemí v EU 
v oblasti podnikatelského prostředí a 4. nejlepší ve světě. 

Založení společnosti s ručením omezeným může v Dánsku 
trvat okolo 5 dnů a stojí 670 DKK (cca 2 500 CZK). 
Společnost mohou založit fyzické i právnické osoby a 
alespoň 25 % kapitálu musí být splaceno při založení.  

Zatímco minimální kapitál pro založení společnosti 
s ručením omezeným v Dánsku činí v přepočtu cca 300 000 CZK, u akciové společnosti je to více než 6x tolik. 

Hlavní daně a odvody 
Rezidenti v Dánsku podléhají dani ze svých celosvětových 
příjmů, nerezidenti jen z příjmů dosažených na území 
Dánska. Vláda rozhodla o postupném snižování sazby 
z daně příjmů právnických osob (od ledna 2014 se z 25 % 
snížila na 24,5 % a pro roky 2015 a 2016 se očekává 
snížení na 23,5% a na konečných 22 %).  

Dividendy mohou být osvobozené od daní při splnění 
některých podmínek, ostatní dividendy jsou daněny 
progresivně od 27 % do 42 %. Sazba daně z příjmu jednotlivců je progresivní a skládá se ze šesti dílčích základů daně, 
obsahuje např. municipální daň, dobrovolnou kostelní daň a zdravotní příspěvek a celkem se může vyšplhat až na 
55,6 %. V Dánsku platí pouze jedna základní sazba DPH a to 25 %. Pojištění, finanční služby, vzdělávání a některé další 
služby jsou od DPH osvobozeny.  

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné mají na sociálním pojištění stejnou sazbu ve výši 8 %. Pro 
zaměstnavatele jsou příspěvky nepovinné. Vedle toho si zaměstnanec platí 90 DKK do penzijního připojištění a 
zaměstnavatel mu k tomu přispívá 180 DKK.  

Energetika  
Cena elektřiny byla v Dánsku do konce první poloviny 2012 
o cca 10 % nižší než v tuzemsku. Ovšem od druhé poloviny 
energie výrazně podražila a začátkem roku 2013 dorovnala 
cenu v ČR. Nyní stejně tak jako cena energie v ČR v druhé 
polovině 2013 pozvolna klesá a udržuje se těsně pod hranicí 
10 eurocentů na kilowatthodinu. Cena plynu je za posledních 
5 let v průměru o 54 % dražší než v ČR. Nejdražší byl plyn 
v Dánsku koncem roku 2010, kdy plyn stál 18 €/GJ, poté 
následoval pád ceny na hodnotu 12 €/GJ a následná 
kulminace ceny na hladině 13 €/GJ která přetrvala až do 
začátku roku 2014. 

Dánsko spoléhá pří výrobě energie ze 43,8 % na pevná 
paliva a z 32,2 % na obnovitelné zdroje, třetím 
nejvýznamnějším zdrojem energie je s 20,4 % zemní plyn. 

Investiční pobídky 
Dánsko nabízí pobídky na výzkum a vývoj pro firmy ze všech sektorů. Spolufinancování je možné v následujících 
sektorech: biotechnologie, farmaceutika, léčiva, studium živých organismů, obnovitelné zdroje energie, ICT, zemědělství 
a doprava. Dále nabízí například dotace na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků do firem s méně než 100 
pracovníky, nebo financování stáží doktorandů v perspektivních firmách. 

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezeným  - 
Anpartsselskab – ApS 

80 000 DKK  
(cca 300 000 CZK) 

Akciová společnost –  
Aktieselskab – A/S 

500 000 DKK  
(cca 1,85 mil CZK) 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 
korporátní daň 24,5 % 
daň z příjmu jednotlivců až 55,6 % 
sociální zabezpečení (zaměstnanec) 8% 
sociální zabezpečení (zaměstnavatel) dobrovolné 
DPH 25 % 

Vývoj cen energií – Dánsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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