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Základní údaje 
Nizozemské království se nachází mezi Německem a Belgií 
s přístupem k Severnímu moři. Skládá se ze čtyř regionů, které 
se dělí na 12 provincií plus zámořská území v Karibském moři, 
z nichž část má vlastní autonomii. Provincie jsou řízeny komisaři 
jmenovanými monarchou. Nizozemsko je parlamentní demokracií 
s dvoukomorovým parlamentem v rámci konstituční monarchie. 
Předsedou vlády je od října roku 2010 konzervativní liberál Mark 
Rutte z Lidové strany pro svobodu a demokracii, který v roce 2012 obhájil svou funkci. Hlavou státu je král Vilém Alexandr 
Nizozemský od 30. dubna 2013. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 
Podíl zemědělství na tvorbě HDP tvoří v Nizozemí 1,6 % a 
pracuje zde 2,6 % pracovní síly, což je ve srovnání s průměrem 
EU téměř o polovinu méně. Poměr průmyslu je téměř identický 
s průměrem EU, avšak pracuje v něm pouze 15,6 % pracovní 
síly. Dominantním sektorem jsou služby, které vytváří 74 % 
produktu a zaměstnávají 81,8 % pracovníků.  

Hlavními exportními partnery Nizozemska jsou Německo 
(26,5 %), Belgie (13,7 %) a Francie (8,8 %). Nejvíce se dováží 
z Německa (13,8 %), Číny (12 %) a Belgie (8,4 %). Mezi hlavní 
vývozní i dovozní komodity patří stroje a zařízení, chemikálie a 
paliva. 

Makroekonomický výhled 
Ekonomika Nizozemska v posledním čtvrtletí roku 2013 rostla o 
celé jedno procento, ale hned v prvním čtvrtletí roku 2014 se 
však propadla o 1,4 %, přesto se očekává zakončení letošního 
roku v kladných číslech (+1,2 %). Ještě lepšího výsledku by 
měla dosáhnout v roce 2015, ale přes 1,5% růst HDP se 
nedostane. Podle výhledu Evropské komise v roce 2014 
potáhnou nizozemskou ekonomiku především investice, aby o 
rok později iniciativu převezla výrazně silnější poptávka 
domácností a vše s ní spojené. Inflace byla v roce 2013 vysoká 
díky zvýšeným cenám energií a zvýšení sazby DPH z 19 % na 
21 %, ke kterému došlo od října 2012. Zato v roce 2014 bude spolu s pomalým růstem mezd a zprvu pomalejší domácí 
poptávkou inflace jednou z nejnižších v celé EU. Pro zemi tulipánů a větrných mlýnů jsou charakteristické dlouhodobě 
kladná salda obchodní bilance, i běžného účtu platební bilance. Obě mají do budoucna nadále růst. 

Evropská komise předpokládá pokles deficitu 
veřejných rozpočtů pod 2 % HDP v roce 2015 díky 
větším úsporám a lepšímu výběru daní spojenému 
s růstem ekonomiky. Celkový vládní dluh by měl 
zůstat stabilizovaný okolo 73,5 % HDP. 

Trh práce a mzdy 
Míra nezaměstnanosti by měla v roce 2014 
dosáhnout svého vrcholu (7,4 %) a poté by měla 
začít klesat. Produktivita práce na odpracovanou 
hodinu je v porovnání s průměrem EU dlouhodobě 
nadprůměrná, od roku 2008 (kdy byla druhá nejvyšší 

NIZOZEMSKO 
Oficiální název Nizozemské království 
Počet obyvatel 16 779 575 (2013) 
Rozloha 41 543 km2 
Měna Euro (od 1. 1. 1999) 
Úřední jazyk holandština 

Základní makro ukazatele 2012 2013 2014e 2015e 
Růst HDP (%) -1,2 -0,8 1,2 1,4 
Míra nezaměstnanosti (%) 5,3 6,7 7,4 7,3 
Inflace (%) 2,8 2,6 0,7 0,9 
Obchodní bilance (% HDP) 7,7 8,7 8,7 8,8 
Běžný účet PB (% HDP) 7,7 7,8 8,2 8,6 
Saldo veř. financí (% HDP) -4,1 -2,5 -2,8 -1,8 
Vládní dluh (% HDP) 71,3 73,5 73,8 73,4 

Základní ukazatele trhu práce 
Míra nezaměstnanosti (duben 2014) 7,2 % 
Produktivita práce k Ø EU (2013) 128,9 % 
Minimální měsíční mzda (2014) 1 485,6 EUR 
Ø měsíční náklady práce v odvětvích Nizozemsko ČR 
Velkoobchod a maloobchod (2013) 4 102 € 1 519 € 

Zpracovatelský průmysl (2013) 5 028 € 1 473 € 

Výroba a rozvod elektřiny (2013) 6 563 € 2 410 € 

Ubytování, stravování a pohostinství (2013) 2 736 € 984 € 

Informační a komunikační činnosti (2013) 7 382 € 2 848 € 

Sektory národního hospodářství – Nizozemsko (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data za rok 2013

1,6% 2,4% 1,7% 2,6% 3,2% 5,1%

24,4%
37,8%

24,7% 15,6%

36,2%
22,4%

74,0%
59,8%

73,6%
81,8%

60,6%
72,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nizozemsko ČR EU Nizozemsko ČR EU

HDP Zaměstnanost

Zemědělství Průmysl a stavebnictví Služby

http://www.csas.cz/eu


PODNIKÁME V NIZOZEMSKU KVĚTEN 2014 

Vypracoval EU Office České spořitelny:  www.csas.cz/eu 2 
 

v EU) však poklesla o necelých 10 procentních bodů na 129 %. Stále je však 4. nejvyšší v celé EU. Cenová hladina je 
v Nizozemsku vyšší než v České republice, což se odráží také ve vyšších průměrných nákladech práce v jednotlivých 
odvětvích, které jsou obecně více jak 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 nesmí přesáhnout 9 hodin denně a 45 hodin týdně, 2080 hodin ročně (což 
vychází průměrně na 40ti hodinový týden). Minimálně jeden den v týdnu je povinný odpočinek. Zvyklostí bývají dvě 15ti 
minutové přestávky a půlhodina na oběd, pokud se tyto přestávky nevyužijí, je normální odejít o hodinu dříve. 

Zaměstnancům náleží minimálně 20 dní dovolené, zaměstnavatelé zpravidla přidávají dalších 5. Sazba za přesčasy není 
zákonem stanovená, většinou se jedná o 125%, 150% nebo 200% přirážku k hodinové sazbě.  

Základy obchodního práva 
Společnost s ručením omezeným může v Nizozemsku 
založit i jedna osoba během čtyř dní, musí však zaplatit 
poměrně vysokou částku místnímu notáři. Pro založení 
akciové společnosti je potřeba alespoň jednoho akcionáře 
(fyzickou či právnickou osobu) a základní kapitál ve výši min. 
45 tisíc eur. Pokud má společnost alespoň 100 zaměstnanců 
a kapitál přesáhne 13 mil. eur, musí ustanovit dozorčí radu.  

Hlavní daně a odvody 
Pro progresivní daň z příjmu fyzických osob jsou 
v Nizozemsku stanovena čtyři pásma dle ročních příjmů. 
Do 19 645 eur se daní 5,1% sazbou, mezi 19 645–33 363 
eur se uplatňuje 10,85% sazba, pro příjem mezi 33 363–
56 531 eury je 42% daň a nad 56 531 eur se uplatní 52% 
daň. Korporátní daň v Nizozemsku je 20 % na zisk do 
20 000 eur, zisk nad tuto částku se daní 25 %. Základní 
sazba DPH činí 21 %. Snížená 6% sazba se aplikuje např. 
na potraviny, tisk či veřejnou dopravu. Nulová sazba se 
uplatňuje na pojišťovnictví a finanční služby. DPH musí platit všechny podniky, neexistuje žádná hranice. 

Systém zdravotního a sociálního zabezpečení je v Nizozemsku velice složitý, existují zde různé sazby a odpočty, které se 
aplikují pouze na některé osoby. Nejvyšší možný odvod je pro zaměstnance 31,15 % (počítá se složitým způsobem spolu 
s daní z příjmu) do výše 51 414 eur za rok. Zaměstnavatel do systému může odvádět až 18,81 % ze mzdy zaměstnance.  

Energetika  
Ceny elektřiny v Nizozemském království nezažívají příliš 
veliké cenové výkyvy. Největší propad zaznamenaly v roce 
2010, kdy meziročně spadly o 10 %. Na konci roku 2013 se 
prodávala elektřina velkoodběratelům za 9,4 eurocentů/kWh. 
Ceny plynu byly až do roku 2013 stabilnější, avšak na začátku 
roku vzrostly o 10 %, přičemž následně spadly na dvouleté 
minimum. Na konci roku 2013 se plyn prodával za 10,1 eur/GJ.  

Nizozemsko se ze 63,5 % spoléhá na zemní plyn, z 19 % na 
fosilní paliva a 11 % na obnovitelné zdroje. Jaderná paliva, 
ropa a ostatní zdroje energie vytváří méně než 10 %. 
Nizozemské království je z 30 % závislé na dovozu energie, 
což z něj činí jednu z nejméně závislých zemí v EU.  

Investiční pobídky 
Nizozemí láká investory především na potravinářství a chemický průmysl, ale také třeba technologické firmy. Nabízí za to 
např. různé daňové odpočty, přesouvání zisků a ztrát v rámci skupiny, převádění ztrát až 9 let pro daňové účely a 
bezplatné poradenství.  

Právní forma Minimální kapitál 

Společnost s ručením omezeným  - BV 1 EUR 

Akciová společnost – NV 45 000 EUR 

Veřejná obchodní společnost – VOF  - 

Komanditní společnost – CV - 

Evropská společnost – SE 120 000 EUR 

Daň/odvod Sazba 

korporátní daň 20 % / 25 % 

daň z příjmu jednotlivců 5,1 % / 10,85 % / 
42 % / 52 % 

sociální zabezpečení (zaměstnanec) až 31,15 % 

sociální zabezpečení (zaměstnavatel) až 18,81 % 

DPH 21 % / 6 % / 0 % 

Vývoj cen energií – Nizozemsko (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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