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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 z křesťansko-demokratické strany. 
Hlavou státu je od října roku 2000 velkovévoda Henri Albert 
Gabriel Félix Marie Guillaume zvaný též Jindřich I. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 
Podíl zemědělství na tvorbě HDP tvoří v Lucembursku 0,3 % 
a pracuje zde 1,1 % pracovní síly, což je nejméně v celé EU. 
Totéž platí o průmyslu, který vytváří pouze 12,1 % HDP, ale 
zaměstnává přesně 20 % celkové pracovní síly, což jej posouvá 
téměř k průměru EU. Dominantním sektorem jsou tedy služby 
(s výrazným finančním sektorem), které vytváří 87,5 % HDP 
(nejvíc v Unii) a zaměstnávají 78,9 % pracovníků, což je 
4. nejvyšší podíl v rámci EU. 

Hlavními exportními partnery Lucemburska jsou Německo 
(21,5  %), Francie (15,5 %) a Belgie (14,5 %). Nejvíce se dováží 
z Belgie (30,6 %), Německa (23,6 %) a Francie (10,4 %). Mezi 
hlavní vývozní komodity patří stroje a zařízení, ocelové produkty 
a chemikálie. Dováží se především minerály, kovy a potraviny.  

Makroekonomický výhled 
Ekonomika Lucemburska se v roce 2012 odrazila ode dna 
a vydala se na vzestupnou dráhu. V roce 2013 HDP přidalo 
2,1 % především díky exportům, letos má růst akcelerovat na 
2,6 % HDP, čímž více než dvojnásobně předstihne průměr 
eurozóny.  

Hlavním tahounem bude v tomto roce „vyléčený“ finanční 
sektor. Soukromá spotřeba v následujících dvou letech 
graduálně poroste se zlepšením situace na trhu práce spolu 
s růstem disponibilních příjmů obyvatelstva. Exporty 
v souvislosti s rostoucí externí poptávkou porostou, avšak spolu se sílícími importy (kvůli hladovému domácímu trhu) bude 
příspěvek čistých exportů k růstu pouze lehce pozitivní, a do budoucna bude klesat. Inflace bude v letech 2014 a 2015 
vysoce nad průměrem eurozóny, napřesrok má dosáhnout 2,4 % vlivem plánovaného zvýšení DPH.  

Velkovévodství má dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, ale v příštích letech plánuje výrazné zvyšování výdajů, přičemž příjmy 
z plánovaného zvýšení DPH deficit pouze lehce 
zmírní. Vládní dluh od počátku krize stále stoupá a 
do roku 2015 by měl přesáhnout 25 % HDP.  

Trh práce a mzdy 
Roční míra nezaměstnanosti dosáhla v roce 2013 
svého vrcholu (5,8 %) a do budoucna by měla 
klesat. Produktivita práce na odpracovanou hodinu 
je dlouhodobě nejvyšší v celé EU, přestože 
v porovnání s průměrem Unie od roku 2006 (kdy 
dosáhla 192,2 % průměru EU) klesá. V roce 2012 
dosáhla 176 % průměru EU. Cenová hladina je 

LUCEMBURSKO 
Oficiální název Lucemburské velkovévodství 
Počet obyvatel 537 039 (2013) 
Rozloha  2 586 km2 
Měna Euro (od 1. 1. 1999) 

Úřední jazyk lucemburština, němčina, 
francouzština 

Základní makro ukazatele 2012 2013 2014e 2015e 
Růst HDP (%) -0,2 2,1 2,6 2,7 
Míra nezaměstnanosti (%) 5,1 5,8 5,7 5,5 
Inflace (%) 2,9 1,7 1,4 2,4 
Obchodní bilance (% HDP) -14,2 12,9 -11,8 -12,1 
Běžný účet PB (% HDP) 5,8 5,2 6,4 5,0 
Saldo veř. financí (% HDP) 0,0 0,1 -0,2 -1,4 
Vládní dluh (% HDP) 21,7 23,1 23,4 25,5 

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (duben 2014) 6,1 % 
Produktivita práce k Ø EU (2013) 175,7 % 
Minimální měsíční mzda (2014) 1 921 EUR 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Lucembursko ČR 
Velkoobchod a maloobchod (2013) 3 192 € 1 519 € 

Zpracovatelský průmysl (2013) 4 431 € 1 473 € 

Stavebnictví (2013) 2 765 € 1 475 € 

Ubytování, stravování a pohostinství (2013) 2 526 € 984 € 

Informační a komunikační činnosti (2013) 7 134 € 2 848 € 

Sektory národního hospodářství – Lucembursko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013
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v Lucembursku vyšší než v České republice, což se odráží také ve vyšších průměrných nákladech práce v jednotlivých 
odvětvích, které jsou obecně 2-3x vyšší než tuzemské.  

Základy pracovního práva 
Pracovní smlouva se uzavírá většinou písemně. Za určitých podmínek je možné ji uzavřít i ústně. Smlouva může být na 
dobu určitou nebo neurčitou. Pracovní doba je 40 hodin týdně, 8 hodin denně. Denní pracovní doba včetně přesčasů 
nesmí překročit 10 hodin denně a 48 hodin týdně. Kolektivní smlouvy však mohou tato maxima snížit. Zaměstnanec má 
právo na nepřetržitou 11ti hodinovou pauzu mezi pracovními dny a nepřetržitou 44 hodinovou pauzu v rámci týdne. 
Přesčasy se vyplácí s 40% příplatkem k hodinové mzdě. Zaměstnancům náleží minimálně 25 dní placené dovolené.  

Základy obchodního práva 
Založení společnosti s ručením omezeným může 
v Lucembursku trvat necelé 3 týdny a stát něco málo přes 
1 100 eur. Minimální základní kapitál také není příliš nízký, 
jedná se o 12 400 eur, které musí být splaceny všemi 
společníky ke dni založení.  

Pro založení akciové společnosti je potřeba základní 
kapitál ve výši min. 31 tisíc eur, z čehož 7 500 eur musí být splaceno ke dni založení a zbytek do 5ti let.  

Hlavní daně a odvody 
Lucembursko má stanoveno nejvíce daňových sazeb pro 
příjmy fyzických osob v celé EU, neuvěřitelných 19. 
Nejnižší sazba je 0% pro příjmy do 11 265 eur, nejvyšší 
40% je pro příjmy nad 100 000 eur. Sazba korporátní 
daně je ve výši 20 %, pro podniky dosahující zdanitelných 
příjmů nad 15 000 eur je 21 %. Samostatnou přirážkou ke 
zdanění právnických osob je 7% příspěvek do fondu 
nezaměstnanosti.  

Standardní sazba DPH je 15 %. Vedle toho zde mají dvě snížené sazby ve výši 12 % (např. víno, tištěná reklama) a 6% 
(např. plyn a elektřina) a supersníženou 3% sazbu, která se využívá na potraviny, knihy, léčiva, hromadnou dopravu, 
noviny, kulturní a sportovní události, hotely a restaurace. Systém zdravotního a sociálního zabezpečení je v Lucembursku 
velice složitý, existují zde různé sazby a odpočty, které se aplikují pouze na některé osoby. Přibližně se odvody pohybují 
okolo 12,20 % - 12,45 % pro zaměstnance a 12,43 % - 14,90 % pro zaměstnavatele, základnou je hrubá mzda. 

Energetika  
Po počátečním propadu elektřiny v roce 2010, kdy ceny 
spadly za půl roku o 12 %, se trh s elektřinou pro 
velkoodběratele stabilizoval a na konci roku 2013 se elektřina 
prodávala za 0,1 euro/kWh. Ceny plynu mají spíše opačnou 
trajektorii, kdy postupně rostly až do počátku roku 2013. Na 
konci roku spadly ceny plynu o 12 %, a tudíž velkoodběratele 
stály v průměru 12,4 eur/GJ. 

Při výrobě elektřiny země spoléhá z 63,1 % na zemní plyn 
a z 35,3 % na obnovitelné zdroje energie. Jadernou energii, 
fosilní paliva či ropné zdroje energie v Lucembursku nenajdete. 
Lucembursko je z 97,2 % závislé na importu k pokrytí svých 
energetických potřeb, což z něj činí po Maltě nejzávislejší 
ekonomiku v Evropské unii.  

Investiční pobídky 
Lucembursko láká investory především na aeronautiku, automobilový průmysl, čisté technologie nebo do oblasti financí. 
Nabízí za to např. osvobození 80 % příjmů z duševního vlastnictví od daně, granty na výzkum a vývoj do výše 75 % 
nákladů pro malé a střední podniky a start-up grant do výše 1 milionu eur pro začínající inovativní společnosti.  

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezeným  - SARL 12 400 EUR 

Akciová společnost – SA 31 000 EUR 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 

Korporátní daň 20 % / 21 % (+ 7 %) 

Daň z příjmu jednotlivců 0 % až 40 % 

Soc. zabezpečení (zaměstnanec) 12,20 % – 12,45 % 

Soc. zabezpečení (zaměstnavatel) 12,43 % – 14,90 % 

DPH 15% / 12% / 6% / 3% 

Vývoj cen energií – Lucembursko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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