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Koninkrijk der Nederlanden 
➢ 4 autonomní oblasti 

✓ Aruba, Curacao, Sint Maartin a Nizozemsko

➢ Nizozemské Antily

✓ Curacao, Sint Maartin, Bonaire, Sint Eustatius a Saba tvořili do 10.10.2010

➢ platným členem EU (1958) bylo ratifikováno pouze Nizozemsko – ostatní části mají statut  

přidružených oblastí EU

➢ mezinárodně právní status 

státu má pouze Nizozemské 

království jako celek

Nizozemské království



Nizozemí je historické označení pro region mezi Severním 

mořem Ardenami 

= území části dnešního 

Beneluxu

12 provincií, mimo jiné 

➢ Noord Holland (Amsterdam) 

➢ Zuid Holland (Den Haag)

Holandsko a Nizozemsko



17.109.789 obyvatel

41.528 km² z toho 18,41% voda

hustota zalidnění 412,5/km²
• 19. na světě, 2. v Evropě

• minimum nevyužité hospodářské či stavební plochy 

úředním jazykem je nizozemština a frýština

12 provincií

dvoukomorový parlament

vláda - kabinet Rutte III., VVD+CDA+D66+GroenLinks)

Základní údaje



Zvyšování cen nemovitostí

o zpomalení růstu cen 

→ v 2019 nárůst o 6 % (v roce 2019 8 %), každým rokem stoupá cena nemovitosti o cca 17K 

EUR

→ od propadu v 06/2013 nárůst o 33 %

o prodej nemovitostí stoupá ročně o Ø 7%

E-Commerce

o předpokládaný obrat v roce 2019 je € 25,7 mld.

o Objem nákupů on-line ve výši € 61 mio.

o nárůst nákupu přes mobilní telefony a aplikace – 37 % z celkového on-line 

nákupu

AKTUÁLNÍ TRENDY



Stabilní ekonomika se sílící tendencí – růst HDP v celém 

království

• $ 826 miliard (12/2017) – růst 3,1% ročně, kvartálně 0,8%

Plynulé zvyšování počtu pracovních míst – kvartální 

průměr je dlouhodobě 7 % nárůst 

• Nezaměstnanost je dlouhodobě na 3,5 %

• minimální mzda – měsíční Ø je € 1.594 (od věku 22 let výše)

EKONOMIKA



Pro skupinu zaměstnanců nad 23 let vzrostla v roce 2017 průměrná 

hrubá měsíční mzda o 2,2 %, tedy na 1.537, 20 EUR (1.409,93 EUR 

čistého).

Pro úplnost:

V Nizozemsku je minimální denní/týdenní/měsíční mzda pro pracující 

mladších třiadvaceti let odlišná – od patnácti do třiadvaceti let má 

stoupající tendenci, ad třiadvaceti let a výše je výše minimální mzdy 

fixní.

MZDA



NIZOZEMSKO ČESKÁ REPUBLIKA

HDP $912,87 mld. $244,11 mld.

HDP per capita €48.716 €22.444

EXPORT €497,874 mld. €170,361 mld.

IMPORT €441,274mld. €155,635 mld.

INFLACE 2,3 % 2,5 %

OBCHODNÍ BILANCE €3,879 mld. €1,245 mld.

NEZAMĚSTNANOST 3,5 % 2,7 %

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA € 2.855 brutto
€ 2.100 netto

€ 1.329 brutto*

MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ MZDA € 1.635 brutto
€ 1.269 netto

€ 518,97 brutto**

RŮST MEZD 2,58 % 6,2%

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ 

ekonomické indikátory za 3Q 2019

*   34.105 CZK

** 13.415 CZK



OBCHODNÍ VÝMĚNA NIZOZEMSKO x ČR

NL → ČR

ČR → NL

Zdroj  a obrázky:  WWW.TRADINGECONOMICS.COM



NIZOZEMSKÝ EXPORT DO ČR

2018
CELKEM €5,2 MILIARDY 

11. PŘÍČKA

elektrická and elektronická zařízení

$1,98 mld. 2x ↑

stroje, nukleární reaktory, bojlery

$1,27 mld. 2x ↓

vozidla jiná než železnice a tramvaje

$806,88 mil. 2,5x ↑

optická, fotografická, technická a 

zdravotnická zařízení a přístroje

$277,91 mil.  2x ↓

Výrobky z železa a oceli

$213,54 mil. 2x ↑

plasty

$148,92 mil. 2x ↓

farmaceutické produkty

$116,13 mil. 2x ↓

Zdroj + obrázek www.tradingeconomics.com



NIZOZEMSKÝ EXPORT 

2018

CELKEM 

€497,874 miliard

• 71 % do EU

➢ Německo

€120,168 mld. 

➢ Belgie          

€ 53,361 mld.

➢ UK

€43,956 mld.

➢ ČR

€7,956 mld.



NIZOZEMSKÝ IMPORT Z ČR 

2018
CELKEM €7,5 MILIARDY

17. PŘÍČKA

OPROTI 2018 NÁRŮST O VÍCE 

NEŽ 2 MLD. !!

stroje, nukleární reaktory, bojlery

$2,27 mld. ↑

elektrická a elektronická zařízení

$1,81 mld. ↓

vozidla jiná než železnice a tramvaje

$837,79 mil. ↑

optická, fotografická, technická a 

zdravotnická zařízení a přístroje

$320,66 mil. ↑

výrobky z oceli a železa

$295,41 mil. ↑

plasty

$171,84 mil. ↑

farmaceutické produkty

$133,3 mil.obrázek www.tradingeconomics.com



NIZOZEMSKÝ IMPORT

2018 

CELKEM     

€411,275 miliard 

➢ Německo          

€ 82,584 mld.

➢ Belgie                       

€ 46,953 mld.

➢ Čína                 

€ 41,625 mld.

➢ ČR

€ 5,562 mld.



EKONOMIKA – DLOUHODOBÝ VÝHLED

PRINSJESDAG 

➢ král promlouvá k lidu a sděluje ekonomické výsledky království a vyhlídky na další 

období a vláda předkládá státní rozpočet na další fiskální rok

➢ shrnutí proslovu a plány na rok 2020:

o DPH na elektronické knihy, online noviny, zpravodajské weby a audio knihy klesne z 21% na 

9%.

o zvýšení ceny cigaret o cca 1€ / krabička

o plánovaná investice do infrastruktury ve výši 3 mld. EUR

o výjimka z daňové povinnosti pro jiné než finanční odměny zaměstnanců

o zvýšení příspěvku na zdravotní péči pro lidi s průměrným a nižším příjmem, pro rodiny a 

svobodné

o navýšení rozpočtu pro dotace na bydlení o 2mld.



stavebnictví
• trendy, inovace, neustálý vývoj a obnova

logistika
• obecně velmi silná opora nizozemské ekonomiky - ročně přináší 55 miliard eur a 

zaměstnává na 813 tisíc lidí (téměř 5 % obyvatelstva)

• světový lídre v kvalitě a v úrovni infrastruktury - nejhustší dálniční síť (na každých tisíc 

kilometrů čtvereční připadá 64 km dálnic)

• jedna z prvních zemí, která v přepravě klade důraz na ekologicky udržitelnou přepravu a 

tichou spedici

smart technologies
• především systémy zjednodušující provoz a evidenci služeb/tržeb/agendy lidských zdrojů…

Aktuální trendy a příležitosti



Daně z příjmu
Nizozemsko má systém daně z příjmu 

(inkomstenbelasting) rozdělen do tří skupin, tzv. the three box 

system, a to dle typu příjmu.



BOX 1 Příjmy z pracovní činnosti a vlastnictví nemovitosti

Pracovní činností se rozumí:

➢ mzda, spropitné a zisky z podnikání

➢ odměny, penze, anuitní platby a vyživovací příspěvky

➢ příjmy ze zahraničí

➢ příjmy z nezávislé pracovní činnosti (pracovník „na volné noze“), 

z opatrování dětí, příjmy z oblasti umění a profesionálního sportu

➢ Nemovitostí je k tomuto účelu ta nemovitost, kterou plátce daně vlastní 

a zároveň ji obývá.

BOX 2 Příjmy z podílu v soukromé společnosti

Daň je ve výši 25 % a plátcem je každá fyzická osoba, která vlastní – i 

v podílovém vlastnictví (!) – minimálně 5 % v soukromé společnosti).



V Nizozemsku jsou 3 daňové tarify:

• 0% tarif

• 6% tarif

• 21% tarif (od 1.10.2012)

➢ 0% 

• Uplatňuje se vůči podnikatelským subjektům (i zahraničním), 

kteří s nizozemským zbožím obchodují v zahraničí – především 

se to týká dodávek potravin v rámci EU;

• uplatňuje se na služby vykonávané v rámci Nizozemska, které 

jsou spojené s přeshraničními transakcemi – vývoz zboží do 

non evropských zemí a mezinárodní doprava osob;

• nicméně (!) – nulový tarif neodpírá právo na odpočet DPH.

DPH



➢ 6% 

• nazývá se také „nízkým tarifem“

• aplikovatelný na mnoho produktů a služeb –

běžně jídlo a nápoje, zemědělské produkty a služby, knihy    

a tiskoviny, … (přesný výčet naleznete na stránkách   

finančního úřadu)

➢ 21%

• od 1.10.2012

• nazývá se také vysokým či generálním tarifem – pokud 

není důvod pro výjimku, 1. či 2. tarif nebo použití reverse-

charge



BOX 3 Příjmy z majetku, úspor a investic

➢ Daň je ve výši 30 %.

➢ Nemovitost je v tomto smyslu ten nemovitý majetek, v němž plátce nebydlí 

a slouží jako prostředek příjmu peněz.



společnost s ručením omezením (BV)

veřejné společnost (NV)

korporace (coöperatie)

Societas Europaea (SE)

Societas Cooperative Europaea (SCE)

partnerství (generální partnerství: VOF, limitované 

partnerství: CV)

KORPORÁTNÍ ÚPRAVA 



K založení BV je potřeba:

➢ Notářskou zakládací listinu společnosti se stanovami ve stanovách musí být 

zmíněno

→Název a umístění BV

→Účel BV

→ typy podílů

→ pravidla pro převod podílu

→ hodnota podílu

→ kontrola podílníků

→ rozhodování

→ blokovací uspořádán

→ jmenování a odvolání ředitelů / jednatelů

→ výše základního kapitálu

→ rozdělení kapitálu

→ zušení

➢ vklad € 0,10

ZALOŽENÍ Besloten Vennootschap



Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je rozdělen na podíly držené podílníky

(schůze podílníků, valná hromada podílníků). Nejvyšší moc spočívá u těchto podílníků. 

Jednatelé/vedoucí vedou společnost. Společnost může mít také dozorčí radu, která dohlíží 

na vedení. U malých společností je jednatel často jediným podílníkem a je pak ředitelem a 

hlavním podílníkem (DGA).

Každá BV v Nizozemsku má nejméně dvě instituce, Valné shromáždění (de Algemene 

Vergadering) a představenstvo (Raad van het Bestuur). Ředitelé představenstva mohou 

být jednotlivci, ale je také možné, že se jedná o jiné BV. Často vidíme, že se podnikatelé 

rozhodli jmenovat BV jako jednatele místo fyzických osob.

Funkce ve společnosti jsou zakladatel, jednatel a akcionář. Osoba to může být jedna, nebo 

více.

Povinná registrace v KVK 

Po založení: výroční zprávy a mzda DGA (ředitel-hlavní akcionář)- mzda musí být minimálně 

45 000 euro ročně.

Zahraniční subjekt FO/Po může BV založit

ZALOŽENÍ Besloten Vennootschap



ZKUŠENOSTI

ČAS

LIDSKÉ ZDROJE

JAZYKOVÁ VYBAVENOST

FLEXIBILITA

Dutch ready aneb jsem 

opravdu připraven…?



business is not doing at the table

psychologie 

➢ hra na kočku a myš

empatie

➢ schopnost vycítit, jak partnera zaujmout, jak s ním hovořit 

ostražitý small talk

připravenost

chválit a pochválit… i sebe

nenechte se znervóznit

trpělivost!

…a

NEOBVĚDVAJÍ 

OBCHODNÍ KULTURA V NIZOZEMSKU



nekritizujte počasí ani HEINEKEN

vyvarujte se alkoholu před večeří

nepodceňujte sebe ani produkt

nepodceňujte sociální vazby 

nepodceňujte sociální sítě

Chyby aneb co určitě nedělat
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VELETRHY

SOURCING DAYS

ASISTENČNÍ 

SLUŽBY

OVĚŘENÍ ZÁJMU

O 

VÝROBEK/SLUŽBU



Česká agentura na podporu obchodu 

CzechTrade

Andrea Märzová

Vedoucí ZK Benelux

Schorpioenstraat 298

3067KW Rotterdam

The Netherlands

Tel.: +31 6 393 546 89

E-mail: andrea.marzova@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

mailto:andrea.marzova@czechtrade.cz

