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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Lucemburské velkovévodství, unitární, demokratický stát je konstituční monarchií v čele s velkovévodou (Jindřich
Lucemburský). Parlament je jednokomorový (Sněmovna, 60 poslanců). Ekonomika je dynamická, otevřená, vysoce
integrovaná, založena zj. na službách (80%), zj. finančních (kapitál až 3,80 trilionů eur). HDP od krize z 2008 kontinuálně
roste - růst (4%) výrazně převyšuje výsleky eurozóny (1,8%), nezaměstanost (6%) i inflace (1, 9%) jsou nízké.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:
• Lucemburské velkovévodství
• francouzsky Grand-Duché de Luxembourg
• německy Großherzogtum Luxemburg
• lucembursky Groussherzogtum Lëtzebuerg

Státní uspořádání, typ zřízení:

Konstituční monarchie, unitární stát, liberální demokracie

Složení vlády:

Vláda vzešla z předčasných parlamentních voleb 20. 10. 2013. Přestože v nich se ziskem 23 křesel zvítězila
středo-pravicová Křesťansko sociální lidová strana (Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei, CSV, 1944), z níž dosud pocházeli
všichni lucemburští premiéři s výjimkou liberála Gastona Thorna v letech 1974 et 1979, nepodařilo se jí sestavit vládu.

Historicky první trojstrannou, modro-červeno-zelenou, koalici 4.12. 2013 utvořila středopravicová, liberální Demokratická
strana (Demokratesch Partei, DP, 1955, ¨Xaviera Bettela, zisk 13 křesel), levicová Socialistická dělnická strana
(Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei, LSAP, 1945, Claude Haagena, zisk 13 křesel) a Zelení (Déi Gréng, 1983,
Françoise Folmerové et Christiana Kmioteka, zisk 6 křesel).
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CSV zůstala v opozici spolu s dalšími parlamentními uskupeními, ultrapravicovou ADR (Alternativní demokratická reformní
strana (Alternativ Demokratesch Reformpartei, ADR, 1987, Jeana Schoose, zisk 3 křesla) a Levicí (Déi Lénk, 1999, pod
kolektivním vedením, zisk 2 křesla).

Vládu tvoří 15 ministerských a 3 tajemnická portfolia. Kabinet není založen na paritním základě (13 mužů, 5 žen). Během
volebního období v něm došlo k jediné obměně (ministerstvo kultury po demisi Maggy Nagel/ové převzal 18.12.2015
premiér Bettel). V parlamentu disponuje kabinet (vzhledem k barvám zúčastněných stran přezdívaný "gambijský") oporou
32 ze 60 hlasů (tj. 53,3%).

Rozdělení ministerských portfolií:

• Xavier Bettel: předseda vlády, ministr pro komunikaci a média, ministr pro náboženské otázky, ministr kultury (DP);
• Étienne Schneider: místopředseda vlády, ministr hospodářství, ministr vnitřní bezpečnosti, ministr obrany (LSAP);
• Jean Asselborn: ministr pro zahraniční a evropské záležitosti, ministr imigrační a azylové politiky (LSAP);
• Félix Braz: ministr spravedlnosti (Déi Gréng) ;
• Nicolas Schmit: ministr práce, zaměstnanosti a sociálního a solidárního hospodářství (LSAP);
• Romain Schneider: ministr sociálního zabezpečení, ministr spolupráce a humanitární pomoci, ministr sportu (LSAP);
• Francois Bausch: ministr stálého rozvoje a infrastruktury (Déi Gréng) ;
• Fernand Etgen: ministr zemědělství, vinařství a ochrany spotřebitele, ministr pro vztahy s Parlamentem (DP);
• Marc Hansen: ministr bydlení, zastupující ministr pro vyšší vzdělávání a výzkum (DP);
• Pierre Gramegna: ministr financí (DP);
• Lydia Mutsch/ová: ministryně zdravotnictví, ministryně pro rovné příležitosti (LSAP);
• Daniel Kersch: ministr vnitra, ministr veřejné správy a pro veřejnou reformu (LSAP);
• Claude Meisch: ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr vyššího vzdělávání a výzkumu (DP);
• Corinne Cahen/ová: ministryně pro rodinu a integraci, ministryně pro Velký region (DP);
• Carole Dieschbourg/ová: ministryně životního prostředí (Déi Gréng);

• Francine Closener/ová: státní tajemnice pro hospodářství, státní tajemnice pro vnitřní bezpečnost a státní tajemnice
pro obranu (LSAP);

• Guy Arendt: státní tajemník pro kulturu (DP);
• Camille Gira: státní tajemník pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu (Déi Gréng).

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Celková statistika:

• Počet obyvatel: 576 249 (k 1. 1. 2017), z toho 269 200 cizinců (z hlediska počtu obyvatel nejmenší členský stát EU po
Maltě, cizinci, převážně evropského původu, tvoří 46,7%)

• Hustota: 222,8 obyvatel/km
2
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Věková skladba:

• děti do 14 let 17,3%
• aktivní populace 68,7%
• starší 65 let 14,0 % (průměrný věk dožití je 7,2 let u mužů a 82,8 let u žen)

Národnostní složení:

• 53,3% Lucemburčanů
• 46,7% cizinců (z toho 39% EU- 16, 2% Portugalců, 7, 2% Francouzů, 3, 5% Italů, 3, 4% Belgičanů, 2, 2% Němců, 1%

Britů, 0, 7% Nizozemců, 4, 8% ostatní - a 7, 7% občanů z rozvojových zemí).

Jazyková skladba:

Francouzsky hovoří 96%, lucembursky 78%, německy 75%. Jazyk největší zahraniční komunity, portugalštinu, ovládá 11%
obyvatel.

Náboženské složení:

Převažuje katolické vyznání (73,7%), existují ovšem i menší protestantské a židovské komunity (2,3%). S imigrací postupně
etabluje islám (2,2%), k ateismu se hlásí 22% populace.

Největší města dle počtu obyvatel:

1. Lucemburk 115.200
2. Esch-sur-Alzette 34.400
3. Differdange 25.400
4. Dudelange 20.500
5. Pétange 18.200

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Lucembursko je příkladem stabilního, vysoce rozvinutého hospodářství, které charakterizuje vysoký příjem, relativně nízká
nezaměstnanost a inflace a trvalý růst HDP.

Vzhledem k rozloze a geografické pozici je pro Lucembursko charakteristická ekonomická otevřenost, silná orientace na
zahraniční obchod a integrace do větších hospodářských celků (EU, OECD, WTO). Přirozenými, největšími hospodářskými
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partnery jsou zj. sousední, ale i ostatní členské země EU a transatlantičtí partneři.

Tradičními exportními partnery jsou:

Vývoz (11,7 mld. Eur): Německo (27, 01 %), Francie (13, 63 %), ostatní Evropa (12,99 %), Belgie (12, 38 %), Itálie (3, 82 %),
Nizozemsko (5, 7 %), Velká Británie (4, 2 %), Polsko (2, 10 %), Španělsko (2,2 %),

Dovoz (17,5 mld. Eur): Belgie (33, 03 %), Německo (27, 43 %), Francie (11, 47 %), USA (8, 45 %), Nizozemsko (5, 02 %),
Itálie (2, 42 %), Velká Británie (1, 66 %), Japonsko (1, 12 %), Polsko (0, 94 %), (Španělsko 0, 82 %), Raskousko (0, 67 %),
ostatní (0, 01%).

Všechny největší ratingové agentury světa (Standard and Poors, Moody´s, PPRO, MaG, Fitch, DBRS) hodnotí Lucembursko,
vysoce příjmovou, plně otevřenou, stabilní, dynamickou, ve vnitřním trhu EU plně integrovanou ekonomiku, s trvalým
růstem a nízkou zadlužeností, inflací i nezaměstnaností vzhledem k politické, ekonomické i finanční kondici i stabilní
perspektivě nejvyšší možnou známkou, AAA. Míra exportního rizika dle OECD je minimální.

Mnoho společností působících v zemi patří, stejně jako v sousedním Německu, ke světovým technologickým lídrům.
Většina vykazuje vysokou míru produktivity a robotizace a zaměřuje se na produkci s vysokou přidanou hodnotou, rozvoj
inovací a digitalizaci. V 2017 Lucembursko spolu s Francií, Itálií, Německem, Nizozemskem, Portugalskem a Španělskem
iniciovalo projekt evropské superpočítačové sítě. Od 2018 má být schopna výkonu v petaflopech za sekundu
(1.000.000.000.000.000 operací v plovoucí řádce za sekundu), tj. výkonu vyššího nežli je dosud výkon všech 5 nejsilnějších
špičkových počítačů světa dohromady.

Mezi strategická odvětví země patří mj. finanční služby (FinTech: bankovní služby, privátní bankovní správa, investiční
fondy, Investment Vehicles, pojišťovnictví a penzijní systémy, islámské finančnictví, Microfinance, filantropie, správa
intelektuálního vlastnictví, ad.), doprava, logistika a telekomunikace, média a elektronické obchodování, služby podnikům
a platforma pro obchod ve Velkém regionu (Pole du commerce de la Grande Région), resp. ocelářský průmysl (i v CZ
působící LU firma ArcelorMittal, pův. Arbed, 1876).

Vláda kontinuálně usiluje o ekonomickou diverzifikaci a investice do novátorských odvětví, vč. rozvoje kosmického
průmyslu (plánovaná těžba z asteroidů, 25 národních firem a 2 vědecká střediska), rozvoj biotechnologií, OZE
(Ecotechnologies, mj. odpadové hospodářství a Eco-Constructions), správy dat (Headquarter Functions), elektromobility
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(Process Engineering), zdravotnictví, moderního automobilového průmyslu a ICT. Cílevědomě buduje transparentní
právní i investiční prostředí (fiskální opatření, investiční rozvojové programy), aktivně podporuje rozvoj školství
(Lucemburská univerzita byla založena teprve v 2003, v posledních letech se však již mezi 50 nejmladšími VŠ světa
umístila na 11. místě ) a vhodnou pobídkovou politikou stimuluje rozvoj základního i aplikovaného výzkumu.

Hospodářství je silně závislé na zahraničních a přeshraničních pracovnících (39 % pracovní síly, 154.000 osob, zj. ze
sousedních Belgie, Francie a Německa).

Energetika je založena na importované ropě a plynu a OZE (jadernou elektrárnu o plánovaném výkonu 1200MW se pro
protesty Lucemburčanů nepodařilo v 1978 postavit).

Průmyslové základně (11,1 %) původně dominovala ocelářská výroba, po jejím útlumu došlo k diversifikaci zj. v oblasti
chemického (biotechnologie), strojírenského (autodíly, autoskla), sklářského (spotřební zboží) a gumárenského
(pneumatiky) a zpracovatelského (alumunium, food processing) průmyslu.

Zemědělství (0,2 % HDP, 3% populace) je vysoce intenzivní, orientuje se zj. na vinařství (15 mil. litrů vína ročně),
obilnářství, ovocnářství a chov skotu.

Služby tvoří většinu ekonomické základny země (88,7 %). Dominantní jsou zj. bankovní a finanční produkty („FinTech“, až
36 % HDP). Lucembursko se stalo největším globálním světovým centrem investičních fondů, statisticky zároveň i
nejdůležitějším bankovním střediskem eurozóny. Po Londýně a Curychu stojí na pomyslném vrcholku pyramidy
bankovních center Evropy, v světovém měřítku zaujímá stabilní 18. pozici. Finanční a bankovní sektor v zemi představuje
více než 1/3 národního HDP. Nejen díky tradiční diskrétnosti, ale i vynikající úrovni digitalizace a novátorským finančním
produktům místně registrovaných finančních domů (úctyhodných 140 bank a 3 500 podílových a specializovaných
investičních fondů i 8 700 dalších poskytovatelů - rizikové a penzijní fondy, samostatní poskytovatelé, tj. více než ve
Frankfurtku, Dublinu, Paříži či Amsterodamu).

Mimo sektoru financí exceluje země i v ICT, a telekomunikacích (nadnárodní telekomunikační TV a radiová společnost
RTL, 1920, či satelitní společnost SES, 198, obě se sídlem v Lucembursku), v logistických a dopravních službách (centrální
poloha v tzv. Velkém regionu - Sársko, Lotrinsko, Porýní-Falc a Valonsko - umožňuje místně lokalizovaným logistickým
centrům významnou expanzi.
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Značný podíl na tvorbě HDP zaujímá i stavebnictví, obchod s nemovitostmi a turistika (až 11,7% populace, 8,3% HDP,
ročně řijíždí na 900.000 návštěvníků). Země disponuje i rozvinutou sítí služeb pro podnikatele (architektonické a
inženýrské služby, pojišťovací, účetní a daňoví experti, reklamní agentury, informatici, konzultanti, realitní kanceláře, ad.).

Lucembursko podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie („3. industriální, oběhová ekonomika“, s cílem bezemisní
mobility v perspektivě do 2050), zatím však za národně stanovenými cíli zaostává.

Ekonomický růst je v Lucembursku vzhledem ke stagnaci produktivity práce v posledních 15 letech spíše kvantitativní
nežli kvalitativní. Stagnaci zaznamenal v souvislosti s globální ekonomickou a hospodářskou krizí roku 2008. V 2009 se
HDP země snížilo o vysokých 3,9 % a po růstu v období 2010-12 došlo v 2013-4 k opětnému propadu. Od 2015 se však - i
díky balíku reforem "Luxembourg 2020" ("Národní plán rozumného, trvalého a inkluzivního růstu" z 2014, s mj. 5%
plánovaným deficitem ke stimulaci ekonomiky, zj. bankovního sektoru) daří udržovat trajektorii oživení. V 2016
zaznamenalo Lucembursko růst 3,5 % (výrazně vyšší nežli průměr eurozóny), v 2017 dokonce 4,2%. Výhled na období
2018-2019 je dle národního statistického úřadu STATEC 5% HDP (tj. suverénně na prvním místě nejen eurozóny, ale i EU).

Nezaměstnanost (přes nárůst ve srovnání s počátkem tisíciletí, kdy dosahovala max. 4 %, na 7,1 % v 2014) se v roce
v 2016 snížila na 6,1 % (v meziročním srovnání byla o 0,4 % bodů nižší, ve dvouletém srovnání dokonce o 1,2 % nižší, ve
srovnání s rokem 2012 dosáhla vůbec nejnižších hodnoty dekády). Výhled na rok 2017 činí max. 5,7 %. Relativně vysoká
nezaměstnanost se nadále týká pouze mladých uchazečů o první zaměstnání a méně kvalifikovaných uchazečů o práci
(v meziročním srovnání -7,6, resp. – 7,5 %).

Míra inflace v roce 2016 dosáhla hodnoty 1,8 % (v meziročním srovnání došlo k propadu o 0,1 %). V následujícím období
by se měl ukazatel pohybovat na úrovni 1,6%.

Lucembursko zaznamenává 2. největší HDP per capita na světě (52,1 mld. eur, per capita 102.000 USD - na prvním místě
se statisticky pohybuje Katar, těžící ovšem především ze zásob ropy).

Průměrný hrubý plat dosahuje 51.000 eur, čistý 38.000 eur.

Země zaznamenává tradičně jeden z nejvyšších rozpočtových přebytků v poměru k HDP (do 2020 by měl ze současných
1,7% HDP klesnout na max. 0,8%, dluh na 20%) i nejnižší míru zadlužení v regionu (21,4 %, 3,781 trilionů eur, a to přes tlak
OECD/EU na větší transparentnost daňového režimu (v 2015 EU zahájila jednání o automatické výměně daňových
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informací u spořicích účtů, v důsledku faktického ukončení lucemburského daňového tajemství došlo k určitému odlivu
kapitálu s místních bank). Zahraniční reservy se pohybují kolem 0,7 mld. eur.

Běžný účet platební bilance (2,711 mld. eur) je přes vysokou míru státních investic do infrastrukturních úprav v posledních
letech tradičně v přebytku.

Základní makroekonomické ukazatele (zdroj: Statec, CIA, OECD, SB, WEF)

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

odhad

2018

odhad

Růst HDP
(%)

5, 7 2, 6 -0,8 4, 3 4, 1 4, 8 2,9 4, 2 5, 0

Míra
inflace
(%)

2, 2 2, 3 3,4 2,7 1,7 0, 5 0,2 1, 9 1, 6

Nezaměstnanost
(%)

3, 1 5, 7 6,1 6, 8 7, 1 7,1 6, 8 6, 0 6, 2

Bilance
běžného
účtu (mld.
USD)

- - - 3, 5 3, 6 3, 0 2, 7 3, 2 3, 3

Populace
(tis.)

516 517,2 520 524,9 537, 0 549, 7 563, 0 590, 1 600

Konkurenceschopnost- - - 23/148 22/144 22/140 19/144 20/144 19/144

Exportní
riziko
OECD

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dluh (%
HDP)

20,1 19,1 22 23,3 22,9 21,5 22,4 22,9 23,1

Deficit (%
HDP)

-0,7 0,5 0,3 1 1,5 1,6 1,6 0,8 0,7

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Lucembursko

8/50 http://www.businessinfo.cz/lucembursko © Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

http://www.businessinfo.cz/lucembursko


Export
(mld. €)

- - - 78,4 82,5 91,0 99,4 111,4 -

Import
(mld. €)

- - - 65,4 69,2 75,4 83,6 92,6 -

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (mil. €)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Výdaje 13 291,1 14 293,6 14 684,4 15 035,3 15 637,8 16.739 17.899 -

Příjmy 12 589,0 13 390,4 14 186,0 14 957,6 15 406,4 16.106 16.916 -

Saldo -702,1 -903,2 -498,4 -77,7 -231,4 -633 - 983 -

Zdroj: STATEC

18. Program pro stabilitu a růst a Víceletý rozpočtový plán 2017-2021 (Programme de stabilité et de croissance et du Plan
budgétaire pluriannuel) představil ministr financí Pierre Gramegna ve Sněmovně 26.4.2017. Makronomické statistiky roku
2017 (Note de conjoncture 2017) představil před médii předseda národního statistického úřadu STATEC Serge Allegrezza
31.5.2017.

Program konstatuje konjunkturu (4,2% růst 6,2% inflace v 2017, 5% růst a 6% inflace (odhad) v 2018). Výsledky mají být
dle kabinetu dány strukturálními reformami z let 2013-2014 i vynikající kondicí finančního sektoru země (2. nejvýznamější
středisko finančních fondů po New Yorku), resp., v posledním roce, i dobrými výsledky telekomunikací, ICT služeb a
výroby. Vládě se díky stabilní ekonomice daří implementovat rozsáhlé infrastrukturní projekty (silnice, tramvajové linky,
rozšiřování administrativní čtvrti hlavního města, otevření nového nádraží Pfaffenthal-Kirchberg, ad.).
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Skvělé makroekonomické údaje jsou zčásti dány celoevropským ekonomickým oživením, výsledky lucemburské
ekonomiky ovšem vycházejí ze srovnání se zbytkem eurozóny nepoměrně lépe (růst 1,8%).

Úkolem pro vládu nicméně nadále zůstává implementace opatření tzv. "3. průmyslové revoluce" popsané ve
strategickém plánu rozvoje lucemburské ekonomiky amerického poradce kabinetu Jeremyho Rifkina. Plán spočívá
především v další digitalizaci a podpoře vědecko-výzkumných inovací, směřování k bezemisní dopravě a navyšování
podílu OZE na energetické skladbě země.

Přetrvávajcím problémem jsou ovšem nadále i nejpalčivější problémy lucemburského hospodářství, dané do značné míry i
náporem přeshraničních pracovníků v zemi, přetížená dopravní síť a nedostatek a nákladnost bydlení, především v
hlavním městě. I v "bohatém" Lucembursku díky vysokým cenám nájmů stále existuje vysoký podíl osob na či dokonce
pod hranicí chudoby (16,5% zaměstnanců na poloviční úvazek, 10% zaměstnanců na plný úvazek, tzv. Arme Beschäftigte,
Working Poor). Premiér Bettel se v projevu o stavu národa na rodinnou politiku a politiku bydlení zaměřil primárně. Vláda
zvýší příspěvky na bydlení i rychlejší výstavbou bytových jednotek ke koupi i k pronájmu.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Státní dluh (% HDP)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dluh 20,1 19,1 22 23,3 22,9 21,5 22,4 22,5

Deficit -0,5 0,5 0,2 0,7 1,4 1,3 0,8 0,7

Devizové reservy

1.014 mld. USD (odhad CIA Factbook)

Zahraniční zadluženost
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Zahraniční zadluženost Lucemburska, součet dluhů státu (veřejná správa, samospráva, centrální banka) i soukromých
subjektů (právnické i fyzické osoby, představuje závratných 1.892 mld. USD, tj. 3, 44 % HDP, globálně 10. pozice. V
přepočtu na obyvatele jde o nejvyšší zadlužení na světě (3.759.174 USD), 84x vyšší nežli v případě největšího globálního
dlužníka, USA. Lucemburské HDP na osobu je přitom nominálně rovněž nejvyšší na světě (108. 832 USD).

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Lucembursko patří k nejvýznamějším finančním centrům světa. Díky modernímu, liberálnímu rámci i tradičně kvalitní
ochraně investic a aktivní vládní politice stabilně přitahuje zahraniční finanční operátory všech velikostí, v poslední době
zj. z Asie.

Dle Global Financial Center´s Index země v roce 2017 počtvrté stanula na vrcholku pomyslné pyramidy bankovních center
Evropy. Je nejen nejdůležitějším bankovním střediskem eurozóny, ale i třetím cetrem kontinentu po Londýně a Curychu.
Ve světovném srovnání drží 18. pozici. Výše proinvestovaných prostředků fondů činí více než 3,80 trilionů eur, země se
tak stala největším evropským a druhým největším světovým centrem investičních fondů. K lídrům patří v oblasti
soukromého bankovnictví. Počet bank osciluje kolem 140-150, je tedy vyšší nežli ve Frankfurtu, Dublinu, Paříži či
Amsterodamu. Sektor zaměstnává na 26.000 pracovníků (20.000 zahraničních expertů).

Lucemburská "City", přezdívaná "La Place", se stala šampionem ovšem nejen z hlediska smíšeného lidského kapitálu a
dobré infrastruktury, politické i ekonomické stability a centrální polohy v EU, ale zj. ohledně flexibilní daňové politiky. S
potížemi se vyrovnávala v souvislosti s opakovanými odhaleními případů daňové optimalizace pro velké nadnárodní
firmy (LuxLeaks 2014, Panama Leaks 2015). Lucembursko následně přistoupilo ke všem evropským normám (Basel II, Base
Erosion and Profit Shifting OECD), aktivně se podílí na rozvoji nové architektury pro finanční dohled v Evropě, aktivně
usiluje o získání agentury pro makroekonomický dohled nad bankovním sektorem EU (European banking Authority, EBA)
po jeho převedení z pobrexitové GB po roce 2019 do Unie. Se soustředěnou kritikou režimu lucemburských podmínek
držby cenných papírů (holdings), bankovního tajemství i daňových výhod (rulings) tlak na konkurenční
výhody lucemburského finančního centra (rovněž v kontextu brexitu) neupadá.

Počet bank dle země původu (březen 2016)

Země původu Počet

Lucembursko 5

Německo 26

Francie 15

Švýcarsko 12
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Itálie 10

Čína 10

Velká Británie 7

USA 6

Japonsko 6

Belgie 5

Ostatní země (non-EU) 21

Ostratní EU země 21

Zdroj: BCL

Banky

Nejstarší bankou je národní Spořitelna (Spuerkeess, 1856). Od 1944 je plnohodnotnou bankou s oprávněním ke
všem operacím. Jejím jediným akcionářem je stát (zisk je každoročně převáděn do státního rozpočtu).

Mezi nejvýznamnější lucemburské banky, kromě Banque Centrale de Luxembourg (BCL, 1998) patří zj. Banque et Caisse
d’Épargne de l’Etat a Société Nationale de Crédit et d’Investissement patří Fortis (FBL, dříve Banque Générale du
Luxemburg (BGL), a Banka Dexia BIL. Obě se v důsledku finanční krize dostaly do potíží s likviditou a musely být sanovány
podílnickými vládami (Belgie, Francie, Lucemburska a Nizozemska). Lucemburská část banky Fortis byla přejmenována na
BGL a v 2009 byla převzata francouzskou bankou BNP Paribas (65,96 %). Po této transakci se jedná o největší
lucemburskou banku.

Mezi další významné finanční domy se řadí zj. ING Luxembourg, Bausparkasse Wuestenrot, CA Indosuez Weath Europe,
Banque de Luxembourg (1920, původně pobočka Banque de l´Alsace et de Lorraine), Banque Havilland, Banque
Internationale a Luxembourg (BIL), Agence Olomani, Novo Banco, Carnegie, Degroof, Advanzia, Ippa et Associés, Bank of
Tokyo-Mitsubishi, Safra Sarasin, Pictet, BCP, Dresdner Bank Luxembourg, La Francaise Internationale, DNB Nor, DNB
Luxembourg, Caisse Raiffeisen Agence Mesch, Dekabank Deutsche Girot, DWS Investment, CCB Europe-China
Construction Bank, Crédit Suisse, Sociéíté Générale Bank and Trust a CBP Quilvest. Banky jsou sdruženy v oborovém
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lobbyistickém sdružení ABBL (Association des Banques et Banquiers).

V Lucembursku má sídlo i Evropská investiční banka (Banque européenne d´Investissement).

Pojišťovny

V Lucembursku jsou přítomné všechny hlavní mezinárodní pojišťovací skupiny, nabízející produkty životního pojištění ve
spojení s možností investic do investičních fondů. Nezanedbatelný je podíl námořního pojištění, resp. zajišťovacích aktivit
(v zemi působí 250 zajišťoven). Asociace pojišťovacích společností (ACA) reprezentuje 96 pojišťovacích společností
etablovaných v Lucembursku, mj. Altair, AME, AXA, Baloise, British Marine, EuropeAssistance, Shipowners Mutual
Protection and Indemnity Association, Le Foyer Assurances, West of England, ad.

Investiční fondy

Lucembursko registruje největší koncentraci investičních (Fonds de placement, Fonds d´investissement, obou dvou typů -
aktivních i pasivních) i spekulativních (hedge fonds) fondů v Evropě, především v oblasti přeshraniční distrubuce, do více
než 70 zemí po celém světě, se zvláštním zaměřením na Evropu, Asii, Latinskou Ameriku a ve vzrůstající míře na Blízký
východ.

1.7 Daňový systém

Daňový systém, pokud jde o strukturu, je v zásadě srovnatelný s německým (inspiroval se za německé okupace), zatímco
systém registrace subjektů snese srovnání s belgickým, francouzským. Základní sazba DPH 17 % patří mezi nejnižší v EU,
je minimální z hlediska rozpětí nařízeného EK.

Sazby základních hlavních daní:
• DPH a spotřební daň: 17 % (snížená 3 %, 8 %, 14 %) - nejvýhodnější daň v EU
• Daň z obratu právnické osoby: 21 % pokud danitelný příjem nepřesahuje € 15,000, 21% v ostatnbích případech (+

9% příspěvek do fondu zaměstnanosti)
• Daň z příjmu fyzické osoby: 0–43,6 (+ 9% příspěvek do fondu zaměstnanosti); horní daňová sazba pro fyzické osoby:

38,9 % při ročních příjmech vyšších než 150 000 €;
• Průměrné zdanění mezd: 38 % (průměrné zdanění v eurozóně - cf. vs. EU 40,7 % v r. 2005; Francie 45,3 %, Německo

40,0 %, Belgie 47,4 %);
• Minimální mzda: 1992 € (pro kvalifikované prac. 2307 € - mzdy jsou vázány na index inflace).

U finančních služeb a služeb poskytovaných elektronickou cestou (typu např. e-shopping, telekomunikace aj.) platil do
1/2015 princip zdanění u konečného spotřebitele, od tohoto data u zdroje, což na poskytovatele vyvolává dodatečné
nároky (musejí své obchodní aktivity hlásit v místě odběratele).

Úroky z vkladů u drobných střadatelů banky do 7/2015 nazdaňovaly vůbec, placeny měly být v rámci ročního daňového
zúčtování (přiznání je povinen podávat každý, jehož příjmy odpovídají základu vyššímu, než ze kterého byly v průběhu
roku odváděny zálohy na daň - odpovídají průměrnému výpočtu daně, kterou by měl poplatník s určitým výdělkem
odvádět státu, neexistuje ovšem možnost využít ročního daňového zúčtování, které by provedl zaměstnavatel za
zaměstnance). Vzhledem k tomu, že šlo o výpočet komplikovaný a docházelo k daňovým únikům, byl přijat zákon o
zdanění úroků z vkladů. Bankám v případě, že úrok u jednoho účtu přesáhne 250 €/rok, přikazuje danit 10% u zdroje (tj.
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přímo odvádět daň za střadatele a přiznávat mu pouze úrok daněný) .

Lucembursko poskytuje celou řadu daňových výhod. Kromě nízké korporátní daně (21%) a nejnižší evropské DPH (17%) a
max. hranice pro osobní zdanění (38.9%) i celou řadu dalších pobídek (investment tax credits, new business tax credit,
audiovisual certificates for film productions, venture capital investment certificates, small business incentives, regional and
national incentives, research and development incentives, environmental incentives, ad.).

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Lucembursko

14/50 http://www.businessinfo.cz/lucembursko © Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

http://www.businessinfo.cz/lucembursko


2. Zahraniční obchod a investice
Zahraniční obchod a investice hrají v případě Lucemurska, malé (2.586 km2, 576.000 obyvatel), dynamické, otevřené,
vysoce integrované ekonomiky ve středu Evropy zcela zásadní roli. Lucembursko je zapojeno do většiny regionálních
(Celní unie 1841, UEBL 1921, BENELUX 1944) i mezinárodních organizací (BENELUX 1944, OSN 1945, NATO 1949), RE
1949, CECA 1952), EHS 1957, OECD 1960, Schengen 1985, EU 1993, eurozóna 1999). Většina jeho produkce (85%) je
určena k exportu. 87% směřuje do ostatních členských zemí Evropské unie (jeden z důvodů, proč právě Lucembursko
iniciovalo vznik jednotné evropské měny, eura, a proč jedním z hlavních oborů stávají telekomunikace, logistika a
doprava). Mezi hlavními obchodními partnery se postupně etablovaly i asijské (8,2%), americké (5,84%, africké (1,8%) a
oceánské země (0,2%).

Export: 24 % výrobky z kovu, 18 % stroje a strojní zařízení, 16 % výrobky z dalších základních surovin, 13% ostatní, 11%
chemické výrobky, 9% dopravní zařízení, 9 % ostatní manufakturní výrobky.

Import: 28 ostatní, 19% dopravní zařízení, 15% stroje a strojní zařízení, 12% chemické výrobky, 10% další manufakturní
výrobky, 8% výrobky z kovu, 8% ostatní výrobky ze základních surovin.

Země se postupně prosazuje nejen na poli tradičních výrobků (zj. zemědělské , později strojírenské), ale v posledních
dekádách zj. na poli služeb (zj. finanční, až 80 %, kultura volný čas 5,43 %, doprava 4,89%, telekomunikace-ICT 4,58
%, turistika 4,41 %, pojišťovnictví 3,2 %, intelektuální vlastnictví 1,4%, veřejná správba 0,46%, stavebnictví 0,40%, výrobní
0,08%, opravy a údržba 0,02%. Bilance je většinově přebytková, tvoří až 5-10% HDP.

Vláda věnuje velkou pozornost ekonomické diversifikaci a inovacím. Státní agentura LuxInnovation spravuje 6 hlavních
tematických klastrů (BioHealth, EcoInnovation, Materials, ICT, Space, Automotive Components). Vznikla řada
specializovaných inkubátorů (start-upy, zj. ve finanční oblasti). Dokončováno je moderní logistické centrum (Customs
Warehousing) Bettembourg, plánována zóna volného obchodu (Zone Franche) Freeport, v blízkosti letiště.

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
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2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance posledních let (v tis. €)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vývoz 150.174 160.960 129.538 181.222 186.536 191.203 -

dovoz 234.749 230.412 234.874 249.255 257.856 193.046 -

obrat 384.923 391.372 364.412 430.477 444.392 384.249 -

saldo -84.575 -69452 -105.336 -68.033 -71.320 -1.843 -

Zdroj: ČSÚ

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz do EU (mil. eur)

Zdroj: STATEC

Dovoz z EU (v mil. eur)

DE FR BE Ostatní EU

2014 4956,8 2404,9 6202,9 154,0

2015 4846,4 2054,5 5863,3 175,7

2016 329,9 160,1 423,6 7,6

382,6 156,1 465,1 10,6
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437,2 179,7 530,5 14,3

1149,8 495,9 1419,1 32,5

436,2 175,3 492,7 22,8

397,5 179,0 497,1 23,5

459,3 179,9 513,4 19,7

1293,0 534,2 1503,3 66,0

392,1 157,0 458,6 11,1

355,0 133,8 412,5 8,0

425,5 208,7 474,8 8,6

1172,5 499,5 1345,9 27,7

401,0 177,2 494,9 12,6

434,2 178,6 502,9 39,9

405,0 176,4 536,8 11,5

1240,3 532,2 1534,7 64,0

2017 357,2 161,6 508,7 16,2

366,3 162,0 515,7 18,4

450,7 309,0 592,0 32,8

1174,2 632,6 1616,3 67,4

Vývoz do EU (mil. eur)

DE FR BE Ostatní EU
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2014 3173,2 1576,1 1485,2 716,3

2015 3215,8 1617,4 1472,3 511,8

2016 253,9 137,1 108,6 45,8

260,9 142,9 110,4 55,4

289,4 150,0 128,3 40,1

804,2 430,0 347,4 141,3

280,1 144,3 129,5 40,8

282,0 145,8 122,5 55,5

286,4 165,5 128,2 61,7

848,4 455,6 380,3 158,1

287,2 144,3 102,2 46,5

268,5 121,1 114,0 52,1

278,5 149,6 118,3 88,2

834,2 415,0 334,5 186,8

271,1 146,2 111,1 40,2

287,7 151,5 119,5 50,2

240,8 139,0 115,5 74,9

799,6 436,6 346,1 165,3

2017 278,8 159,1 113,4 217,2

275,9 150,4 111,8 41,6

319,0 168,4 133,0 51,3
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873,6 477,9 358,2 310,1

2.3 Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu (v tis. eur)

Zdroj: STATEC

Dovozy 2016
1 Zvířata a výrobky z nich 567 639
2 Rostlinya výrobky z nich 533 676
3 Tuky a zvířecí či rostlinné oleje 22 507
4 Potravinářské výrobky, nápoje,

alkoholické nápoje, ocet, tabákové
výrobky

1 091 909

5 Minerály, energetika 1 443 963
6 Chemické výrobky 1 381 345
7 Plast, kaučuk 1 447 251
8 Kůže a kožené výrobky 53 674
9 Dřevěné, košíkářské a korkové

výrobky
197 692

10 Dřevěná hmota, celulóza, papír 436 859
11 Textil 628 800
12 Boty, paruky, deštníky, hole, biče,

peří, umělé květiny, výrobky z vlasů
106 966

13 Kámen, sádra, cement, azbest ciment,
slída, keramika, sklo

323 939

14 Perly, drahokamy, štras, mince 111 345
15 Kovy a výrobky z kovů 2 090 312
16 Stroje, vč. elektrických a

audiovizuálních
3 018 935

17 Dopravní prostředky 3 338 036
18 Optické, fotografické a měřící

přístroje, chirurgické nástroje, hodiny,
hudební nástroje

326 780
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19 Zbraně, munice a doplňky 7 291
20 Různé 413 427
21 Umělecké předměty, sbírky

starožitoností
88 143

Vývozy 2016
1 Zvířata a výrobky z nich 408 511
2 Rostliny a výrobky z nich 130 237
3 Tuky a oleje, odvozené výrobky,

živočišné či rostlinné vosky
2 690

4 Potravinářské výrobky, nápoje,
alkohol, ocet, tabák

536 762

5 Minerály, energie 75 991
6 Chemické výrobky 725 979
7 Plst, kaučuk 1 716 485
8 Kůže, kožešiny a výrobky z nich,

sedla, cestovní brašny
11 056

9 Dřevo, korek, košíkářské výrobky 210 284
10 Dřevěná hmota, celulóza, papír 351 197
11 Textil 644 440
12 Boty, paruky, deštníky, hole, biče,

peří, umělé květiny, výrobky z vlasů
34 940

13 Kámen, sádra, cement, azbest ciment,
amiante, slída, keramika, sklo

351 457

14 Perly, drahokamy, štras, mince 171 525
15 Kovy a výrobky z kovů 2 576 629
16 Stroje, vč. elektrických a

audiovizuálních
2 274 527

17 Dopravní prostředky 1 204 851
18 Optické, fotografické a měřící

přístroje, chirurgické nástroje, hodiny,
hudební nástroje

185 466

19 Zbraně, munice a doplňky 953
20 Různé 88 944
21 Umělecké předměty, sbírky

starožitoností
1 808

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Od 2002 vznikla řada specializovaných klastrů, svobodná celní pásma (foreign trade zones, free ports) jsou zatím
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plánována.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Lucembursko je pro zahraniční investory zajímavou destinací. Dle údajů fDi Magazine mu v 2017 patří 9. příčka
investiční atraktivity v Evropě. Dle World Economic Forum (WEF) 2017 se země i díky stabilnímu přílivu investic udržuje
do 20. příčky konkurenceschopnosti ve světovém měřítku (Global Competitiveness Index, International Institute for
Management Development). Ve statistikách Doing Business 2017 zaujala 59. pozici ze 190 ekonomik
(doingbuisiness.org/rankings). Vynikajících parametrů dossahuje země z hlediska srovnání transakční transparentnosti a
ochrany investorů. Investoři mohou očekávat vysoce profesionální státní administrativu, nízkou míru korupce
(Transparency International řadí Lucembursko na 9. příčku ze 175 zemí, www.transparency.org/cpi). Z hlediska inovací se
Lucemburko umistuje do 10. pozice (globalinnovationindex.org).

Lucembursko OECD USA Německo
Index of Transaction
Transparency

6.0 6.0 7.0 5.0

Index of Manager’s
Responsibility

4.0 5.0 9.0 5.0

Index of Shareholders’
Power

7.0 9.0 5.0

Index of Investor
Protection

4.3 6.1 8.3 5.0

Zdroj: Doing Business, 2017

Zahraniční firmy s ohledem na specifickou strukturu lucemburského hospodářství investují zřídka do průmyslu (výjimkou
byl v 2006 odkup státního podílu ve firmě Arcelor / nákup akcií za 400 mil. €).

Dominantní postavení udržuje finanční sektor. Hlavní podíl investic do/z Lucemburska připadá zj. na bankovnictví a
pojišťovnictví. Zahraniční subjekty volný kapitál ukládají zj. do místně domicilovaných investičních, penzijních,
důchodových aj. fondů, k reinvesticím do aktiv ve výhodných destinacích a společnostech. Jinou formou je investování
prostřednictvím regionálních/evropských centrál zahraničních firem umístěných v Lucembursku (a tudíž statisticky
zahrnutých do výsledků Lucemburska).
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Největší podíl připadá na portfoliové investice, až z 90% investované prostřednictvím sdružení finančních společností
(Special Purpose Entities, SPE). Hlavními zájmovými sektory

jsou sektor služeb, bankovnictví, e-commerce, oblast her (gaming), telekomunikace (Amazon, Skype, e-Bay, PayPal,
iTunes, Appel, AOL, Microsoft, CiscoSystems, RTL Group, Vodafone etc.), skladování dat, biobankovnictví. Aféry s úniky
informací o daňových stimulech v Lucembursku na systému prakticky nic nezměnily, naopak, meziročním srovnání
do Lucemburska v letech 2014-2015 v meziročním srovnání přitekl dokonce dvojnásobek přímých zahraničních investic
(namísto 12.073 celých 24.596 mil. eur). 3/4 z nich přicházejí z ostátních členských států EU.

FDI inflow www.statistiques.public.lu

(mil. eur) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

kredit 270.649 305.364 284.516 311.246 301.298 NA

debit 268.057 302.780 282.005 308.565 298.743 NA

bilance 2.592 2.583 2.510 2.681 2.555 NA

Zdroj: STATEC

Vůči zahraničním investorům není uplatňována žádná diskriminační strategie, limity v podílech zahraničního vlastnictví
stanoveny nejsou. Se stimuly lze počítat zj. v projektech PPP a v oblastech méně energeticky náročných odvětví s vysokou
přidanou hodnotou (finance, ICT, ekoprovozy). Investiční screening pro zahraniční a domácí investory je na stejné úrovni.
Lucemburské ministerstvo pro malé střední podniky spolu s ministerstvem hospodářství usiluje o administrativní
simplifikaci. Zahraniční investoři se mohou účastnit privatizačních programů, tendry jsou transparentní. Případy
(competition law) zkoumá inspektorát ministerstva hospodářství. Registrace společnosti v zemi by neměla přesáhnout 6
měsíců. Povinná je registrace do místní Obchodní komory (www.guichet.lu, investinluxembourg.lu).

Lucembursko přistoupilo ke všem platným úmluvám o artirážním řízení (International Center for Settlement of Investment
Disputes Convention, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards). Od 1995 je členem
WTO a uplatňuje politiku konsistentní s požadavky TRIMs (Trade Related Investment Measures) i TRIPs (Trade-Related
aspects of Intellectual Property Rights). Zahraniční firmy se mohou účastnit pobídkových vládních programů stejně jako
místní firmy. V oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví přistoupila země ke všem platným dohodám (Bern Convention,
Patent Cooperation Treaty (PCT), Paris Convention, Patent Law Treaty (PLT), Madrid Agreement and Protocol, European
Patent Convention), je členem World Intellectual Property Organization (WIPO, www.wipo.int). Platí velmi nízká míra
zdanění (5,72%) čistého příjmu.
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2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima

Systém investičních pobídek je kvalitní. Poskytovány jsou

• Zvýhodněné podmínky pro reinvestice v bývalých průmyslových zónách;
• Kapitálové granty (Státní úvěrová a investiční společnost SNCI) formou střednědobých a dlouhodobých úvěrů;
• Platformy inovačních center na podporu začínajících podnikatelů v oblasti rozvoje vědy a výzkumu;
• Daňová investiční zvýhodnění.
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3. Vztahy země s EU
Lucembursko patří k aktivním podporovatelům EU. Stálo za mnoha programovými inovacemi unie (euro, Schengen,
superpočítačová síť).

K nejbližším partnerům v Unii patří Belgie, resp. země Beneluxu. Vzhledem k jazykové dispozici i poloze je v mnohém
názorově velmi blízko Německu a Francii.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

V zemi působí Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu.

Lucemburk je sídlem řady instutucí EU:

• Generální sekretariát Evropského parlamentu
• Vybraná Generální ředitelství Evropské komise
• Soudní dvůr EU a Tribunál Soudního dvora EU
• Evropský účetní dvůr
• Evropská investiční banka
• Evropský investiční fond
• EUROSTAT
• Publikační kancelář EU

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy země jsou upraveny na základě dispozic systému vniřního trhu EU, včetně úpravy vztahů s třetími
zeměmi na základě společného celního sazebníku, resp. Společné obchodní politiky EU.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Vzhledem k vysokému stupni rozvinutosti země je podpora strukturálních fondů EU omezena (100 % lucemburských
regionů převyšuje 90% průměrný HDP na obyvatele EU).

V období 2014-2020 je pro Lucembursko v rámci Kohezní politiky EU alokováno 60 mil. eur.

V rámci vládních priorit jsou upřednostňovány projekty z oblasti vývoje a výzkumu, sociální a v rostoucí míře
environmentální agendy.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Hospodářské vztahy obou zemí jsou bezproblémové, odpovídají společnému členství v EU, WTO a OECD.

Na bilaterální úrovni je v platnosti Dohoda o podpoře a ochraně investic (1989) a Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
(1991, novel. 2013), zajišťující výměnu infofmací (vč. bankovních), zahrnující mj. právo na dělení výběru daní z příjmu a
majetku mezi oběma státy či základní spolupráci příslušných orgánů obou zemí.

V současnosti je Lucembursko mezi největšími obchodními partnery CZ na 50. místě (vývoz CZ 125.286 tis. eur, dovoz
134.865 tis. eur, saldo-9.579 tis. eur).

Mezi nejperspektivnější obory patří kromě služeb (finanční, ICT) a strojírenské a zpracovatelské produkce (automobily,
kovovýroba, plasty, chemický průmysl) i tzv. nové technologie (bio, nano, zdravotnictví), popř. výběrové zemědělské
produkty (produits du terroir). Potenciální spolupráce se nabízí v oblasti vesmírného průmyslu a kosmických technologií.

Významnou pozici zaujímají lucemburští podnikatelé v oblasti dislokované výroby (konečné výrobky či polotovary
produkovány v CZ, kompletace a distribuce v LU). K nejvýznamějším exportním firmám patří Škoda Auto, Rortarex Praha,
Mittal Steel Ostrava, Karosa Vysoké Mýto, FoxCon CZ Pardubice, Deza Valašské Meziříčí, Astron Buildings Přerov, Paul
Wurth Ostrava, Paramo Pardubice, Fatra Napajedla a Accumalux Mladá Boleslav, k nejvýznamnějším importním firmám
Arcelor Distribution Praha, GoodYear Dunlop Praha, Akuma Mladá Boleslav, Rotarex Praha, Ferona Praha, ABB Praha a
Škoda Auto Mladá Boleslav.

Investice se zatím realizují spíše v oblasti portfoliových produktů (akcie, dluhopisy, finanční deriváty, pojištění) či při
zakládání evropských správních podnikových centrál. V kapitálových investicích je Lucembursko na prvním místě v
obchodování s obligacemi (většina firem je nadnárodních, místní firmy jsou spíše střední a menší).

Forma joint-venture rozšířená není (výjimkou je podnik LU firmy Paul Wurth s částí CZ firmy Vítkovice as-AB Group
Engeneering/Rotarex Praha). Dominují investice se stoprocentní účastí. V LU operuje na 1.150 CZ firem (většinou v oblasti
daňově zvýhodněných finančních produktů). Výše LU investic v CZ činí přibližně 11 mil. eur. Mezi hlavní investory se řadí
společnost Moulins de Kleinbettingen (Pekárny Delta, Pekárny Odkolek), Agroethanol (Jihočeský zemědělský lihovar),
Arcelor Mittal (Matthey), Astron (prefabrikované budovy), Invensys Appliances Controls (servis elektroniky), Wagon
Automotive (subdodávky autodílů), Ceneuprint (Svoboda Press), Logit (výroba textilií) a Accumalux (Akuma Mladá
Boleslav).
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K rozvoji vzájemného obchodu a investic významně přispívá nově ustavené přímé letecké spojení Praha-Lucemburk
(LuxAir, 4 lety týdne, od 3/2016, se zimní přestávkou).

Obchodní výměna CZ-LU (tis. eur)

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

2010 119.172 163.285 282.457 -44.113

2011 150.174 234.749 384.923 -84.575

2012 160.960 230.412 391.372 -69.452

2013 129.538 243.874 373.412 -114.336

2014 181.222 249.255 430.477 -68.033

2015 186.536 257.856 444.392 -71.320

2016 191.203 193.046 384.249 -1.843

Zdroj: MPO

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny ve zboží (v tis. €)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (VIII.)
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Export 118.588 150.008 160.866 129.880 180.200 181.222 125.286

Import 162.489 234.629 230.051 244.333 246.800 249.255 134.865

Obrat 281.048 390.917 390.917 374.213 427.000 430.477 260.151

Saldo -43.931 -69.185 -69.185 -114.453 -66.600 -68.034 -9.579

Zdroj: ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vzájemného obchodu je relativně stabilní.

Největší položku dovozu tvoří tržní výrobky řazené dle materiálu, následují minerální paliva, maziva a příbuzné materiály
a dále stroje a dopravní prostředky. Z jednotlivých položek největší objem dovozu zaujímají ploché válcované výrobky ze
železa a oceli, elektrická energie a kohouty a ventily pro potrubí či kotle.

Největší položku vývozu představují stroje a strojní zařízení, dopravní prostředky, tržní výrobky tříděné podle materiálu
a minerální paliva a maziva. Největší objem zaujímají motorová vozidla k přepravě osob, textilní přize, armatury, kohouty
a ventily pro potrubí či kotle.

Statistika 2017 (V.)

Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota EUR (tis.)

67 Železo a ocel 71 504 401 47 786

74 Stroje a zařízení všeobecně
užívané v průmyslu, j.n.

1 757 740 28 089

35 Elektrický proud 0 20 151

69 Kovové výrobky, j.n. 5 362 812 13 630

34 Topný plyn, zemní i
průmyslově vyráběný

58 609 145 13 138

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Lucembursko

27/50 http://www.businessinfo.cz/lucembursko © Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

http://www.businessinfo.cz/lucembursko


52 Anorganické chemikálie 2 535 719 10 646

58 Plastické hmoty v
neprvotních formách

3 849 442 8 963

77 Elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče, j.n.

2 120 553 8 887

65 Textilní příze, tkaniny, tržní
výrobky z nich, j.n.

1 681 206 6 986

62 Výrobky z pryže, j.n. 1 550 367 6 815

23 Surový kaučuk (vč.
syntetického a
regenerovaného)

2 854 992 6 548

64 Papír, lepenka a výrobky z
nich

3 756 102 5 807

89 Různé výrobky, j.n. 2 219 557 4 387

57 Plasty v prvotní formě 999 711 3 736

68 Neželezné kovy 1 208 291 3 188

28 Rudy kovů a kovový odpad 24 287 3 184

87 Odborné, vědecké a řídící
přístroje a zařízení, j.n.

49 758 2 958

72 Strojní zařízení pro určitá
odvětví průmyslu

60 895 2 359

66 Výrobky z nekovových
nerostů, j.n.

629 978 1 402

78 Silniční vozidla 331 174 1 389

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Lucemburská vláda otevřela pracovní trh pro občany států, které přistoupily k Evropské unii k 1.5.2004, ještě před
ukončením druhé fáze přechodného období (2009). Občané CZ mohou využívat v Lucembursku stejná práva, jaká mají v
oblasti přístupu k zaměstnání občané ostatních členských států, od 1.11.2007.

Občan České republiky se zájmem o práci v Lucembursku již není povinen žádat o pracovní povolení, pouze se registruje
za účelem sociálního pojištění u lucemburského úřadu sociálního zabezpečení (Centre Commun de la Sécurité Sociale,
www.secu.lu).
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Vzájemná výměna v oblasti služeb v 2016 (v tis. Kč)

2016

1.Q 638.307

2.Q 250.308

3.Q 453.072

4.Q 524.092

2015

1.Q 1.509.241

2.Q 883.230

3.Q 1.085.998

4.Q 1.239.553

2014

1.Q 618.063

2.Q 824.395

3.Q 1.450.500

4.Q 951.844

Zdroj: MPO

Statistika zahrnuje zpracování, opravy a údržbu, námořní, leteckou, silniční, železniční, říční i potrubní osobní i nákladní
dopravu/přepravu, kosmickou dopravu, přenos elektrické energie, poštovní a kurýrní slkužby, stavební práce v zahraničí i
v tuzemsku, licencované poplatky za užívání franšíz a výsluhy, počítačový software a jeho šíření, telekomunikační služby,
audiovizuální poplatky, licence k užívání duševního vlastnictví, ostatní služby v oblasti VT, informační služby, služby
výzkumu a vývoje, vědecko-technické služby a vlastnická práva v oblasti, právní, účetní a auditorské služby, poradenství v
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řízení, reklamu a průzkum trhu, pořádání veletrhů, architektonické a inženýrské služby, služby odpadového hospodářství,
služby v oblasti zemědělství a lesnictví, dobývání surovin, pronájem a leasing, služby v souvislosti s obchodem, služby v
oblasti zaměstnání, audiovizuální služby, služby scénickcýh umělců, služby v oblasti zdravotnictví, služby v oblasti
vzdělávání, služby v oblasti kutlury a rekreace a ostatní osobní služby.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Nejsou registrovány žádné české investice v Lucembursku.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Obě země jsou členy WTO, OECD a EU.

Bilaterální smluvní základna je široká. Mezi nejdůležitější smlouvy patří Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním
(Ženva, 18. 9. 1929), Dohoda o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu (Brusel, 30. 9. 1952 a
Praha 6. 7. 1964), Dohoda o letecké dopravě (Praha, 6. 12. 1968), Kulturní dohoda (Lucemburk, 17. 6. 1976), Dohoda o
mezinárodní silniční přepravě zboží (Lucemburk, 15. 7. 1982), Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (Brusel 24.
4. 1989), Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Lucemburk, 18. 3. 1991, novel. Brusel, 5. 3. 2013/novelizace zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů a
z majetku mezi oba státy a upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou stran), Dohoda o
vnitrozemské plavbě (Lucemburk 30. 12. 1992), Dohoda o přijímání stážistů (Lucemburk, 11.11. 1999), Smlouva o
sociálním zabezpečení (Lucemburk, 17. 11. 2000) a Bezpečnostní dohoda mezi vládou Lucemburského velkovévodství a
vládou České republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných skutečností (Praha, 11. 4. 2011).

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Lucembursko přijalo jednostranný závazek věnovat na rozvojovou spolupráci/pomoc prostředky ve výši 1 % ODA/HNP.

V bilaterální oblasti spolupracuje celkem s 8 prioritními zeměmi v Africe (Kapverdy, Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigérie), v
Asii (Laos) a ve Střední Americe (Nikaragua, Salvador). S těmito hlavními partnerskými zeměmi uzavřelo 4leté, sektorově
zaměřené dohody. V rámci regionální spolupráce má země i partnery na Balkáně (Kosovo, Černá Hora a Srbsko) a
rozvojové aktivity vyvíjí vůči palestinským okupovaným územím, Afghánistánu a Rwandě.
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CZ společně s Lucemburskem (vzhledem k aktuálně rozdílně teritoriálně zaměřeným rozvojovým prioritám) realizovala
pouze jediný trilaterální projekt, "Venkovské zásobování vodou" v okrese "Barouéli" v Republice Mali (2006–2009, celkový
rozpočet 2,3 mil. €).
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
S ohledem na velikost trhu a zaměření lucemburské ekonomiky na sektor služeb, resp. nasměrování
lucemburského zahraničního obchodu především na sousední země nabízí místní trh příležitosti spíše pro finanční
transakce (investice do podílových fondů), pro český export pak realizace v menším počtu definovaných oblastí, zj. v
energetickém, dopravním a stavebním průmyslu (mj. subdodávky pro výstavbu obytných domů), logistice a ICT, evt. v
oblasti technologií zaměřených na ochranu životního prostředí, bio a nanotechnologií, zdravotnických zařízení, resp.
vesmírném průmyslu a kosmických technologiích.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl HS 8403 - Kotle k ústřednímu topení jiné

8411 - Turbo-jets, turbo-propellers and other gas
turbines

HS 8467 – Nářadí ruční pneumatické s motorem na
elektřinu

HS 8481 – Kohouty ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8501 – Motory elektrické generátory

Dopravní průmysl , logistika HS 8702 – Vozidla motorová pro dopravu veřejnou
osobní

HS 8703 – Auta osobní aj. vozidla motorová pro
přepravu osob

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej
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Stavební průmysl HS 3925 – Výrobky stavební z plastů

HS 6904 – Cihly kameny podlahové tvarovky

HS 7213 - Tyče pruty z železa oceli válcované za tepla

HS 7215 – Tyče pruty ostatní z železa oceli

HS 7314 – Tkaniny rošty pletiva z drátu z železa oceli

HS 7325 – Výrobky lité ostatní z železa a oceli

HS 7610 – Konstrukce hliníkové části desky apod.

ICT HS 8517 – Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání,
příjem hlasu, dat aj.

HS 8519 – Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku

CPA 62 – Služby v oblasti programování a poradenství a
související služby

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Energetický průmysl
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Země produkuje 1,4 mld. kWh, spotřebovává 6,2 mld. Těží zj. z jaderných a obnovitelných (11 %) a vodních zdrojů.
Restrukturalizací procházejí vybrané bývalé energeticky náročné obory (ocelářství, těžařství). Prostor podílet se na
modernizaci energetické sítě a výstavbě elektráren existuje (větrná energie, biomasa, solární panely). Celkové snížení
energetické náročnosti (dekarbonizace) a energetické závislosti země je významným úkolem i vzhledem k aktivnímu
zapojení Lucemburska do agendy COP21.

Dopravní průmysl, logistika

Lucembursko patří k přepravním hubům regionu, v oblasti sub-kontrahuje či podniká řada lucemburských i zahraničních
firem. Příležitosti se nabízejí zj. v autodopravě i letectví (země dováží lehká obchodní letadla, vrtulníky).

Stavební průmysl

Úkoly zaměřené na modernizaci země v oblasti dopravy, bytové výstavby, snižování energetické náročnosti a plnění
environmentálních požadavků (čističky odpadů, nízkouhlíková ekonomika) jsou ambiciózní. Do 2020 se počítá s nárůstem
počtu obyvatel země až o 40 %, na 1 mil. Předpoklad rasantního zlepšení zatím neúměrně zatížené dopravní situace
v hlavním městě přitom stav dopravní infrastruktury neumožňuje. Vláda zahájila plán investic do nových dopravních
tepen, sběrných parkovišť na okrajích měst a rozvoje veřejné dopravy (tramvajového propojení) i bytové politiky.

ICT

Trh se službami je, zj. v sektoru finančních služeb, sice do značné míry saturovaný, poptávka po IT expertech ovšem trvá.
Pro české vývozce se nicméně nabízejí příležitosti v outsourcingu (e-commerce, telekomunikační, poradenské služby).

Další příležitosti

Trh se službami, zj. finančními, je poměrně saturovaný, zřejmý je ovšem stále potenciál v telekomunikačních i odborných
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poradenských službách (outsourcing). Lucembursko se rovněž orientuje i na satelitní a další vesmírné technologie
(existuje řada specializovaných firem, z nichž některé se intenzivně připravují i na těžbu minerálů z vesmíru-asteroid
mining), příležitosti se nabízejí i v souvislosti se členstvím obou zemí v Evropské vesmírné agentuře ESA.

Prioritou vlády jsou rovněž logistika, telekomunikace, technologie spojené s ochranou životního prostředí, biotechnologie
a zdravotnická technika. Vzhledem k tomu, že strategické zásoby ropy nejsou dostatečné, prostor existuje i v oblasti
modernizace energetické sítě a výstavbě elektráren pro obnovitelné zdroje energie (větrná energie, biomasa). Místní
ekologicko-inovační klastr zpracovává projekty udržitelného rozvoje v řadě lokalit, které byly kdysi centrem těžkého
průmyslu a ocelářství (Belvaux, Dudelange). Spektrum příležitostí pro dodávky udržitelných technologických řešení se
ovšem v oblasti životního prostředí nabízí všeobecně.

Lucembursko je možností i pro export potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou a místních specialit („produits
du terroir“).

Země má velmi dobře fungující systém podpory mladých začínajících podnikatelů (start-upů), který je realizován formou
veřejného a soukromého partnerství (Ministerstvo hospodářství a nezisková asociace Nyuko). Tento PPP projekt nabízí
spolupráci také zahraničním subjektům, kterým může v případě jejich životaschopných projektů pomoci najít kapitál a
klienty.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS

Energetický průmysl Nářadí ruční pneumatické s
motorem ne elektr

8467

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle
vany aj

8481

Motory elektrické generátory 8501

Chemický průmysl Kaučuk syntetický ap směsi s
kaučukem přírod

4002

Kaučuk regenerovaný v prim
formách deskách ap

4003
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Doprava Vozidla motorová pro dopravu
veřejnou osobní

8702

Auta os aj vozidla motorová pro
přepravu osob

8703

Telekomunikace Přístroje telefonní, ost. přístroje pro
vysílání, příjem hlasu, dat jn

8517

Přístroje pro záznam,reprodukci
zvuku

8519

Další oborové příležitosti pro všechny země v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

Typ aktivity Název Popis Datum

Mezinárodní veletrh Vakanz Výroční setkání firem
působících v oblasti
cestovního ruchu/za CZ
v 2017 účast ZÚ Lucemburk

1. – 14. 1. 2017

Koncert Vystoupení České
filharmonie pod vedením
Jiřího Bělohlávka

Sponzoring účasti LU
velkovévody a hlavních
ekonomických partnerů
Reiffeisen Bank LU

1. 3. 2017

Ples 1. CZ/LU ples 2017 Výroční CZ/LU ples za účasti
krajanské i
ekonomicko-investiční
komunity, hlavní cenu
(letenka do Prahy)
sponzorovat LuxAir

1. 5. 2017

Kulturně-ekonomická
prezentace

Europe Day 2017 Stánky s prezentací CZ a
jejích regionů, za využití
materiálů CzechTourism
BNLX, CzechInvest a Senátu
PČR, za přítomnosti LU
médií, cestovních kanceláří
a politické reprezentace

1. 5. 2017
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Expertní konzultace Konzultace specifického
investičního profilu

Na podnět Czech Space
Alliance, hledající
technologického partnera v
LU

1. 5. 2017

Aktualizace STI Dle textu Pravidelná novelizace
statistických údajů za
uplynulé období

1. 5. 2017

Expertní seminář Czech Luxembourgish
Space Day

První společný
match-making konference
firem specializovaných na
kosmické technologie a
vývoj materiálů

1. 6. 2017

Expertní konzultace Griffon Na podnět LU firmy
hledající relokaci výroby
v oblasti skla (zj. autoskel) a
textilu v CZ

1. 6. 2017

Expertní konzultace Becherovka Na podnět CZ firmy
hledající odbytiště v LU

1. 6. 2017

Investiční seminář Investment possibilities in
the CZ

Podnět Sdružení pro
zahraniční investice, ve
spolupráci s CzechInvest

1. 6. 2017

Prezentace PROPED Czech Beer Day PR největších CZ výrobců
piva

1. 6. 2017

Seminář Konference ekonomických
radů MZV CZ

Účast na výročním setkání
EK ZÚ

1. – 30. 6. 2017
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
V zemi existuje agentura na podporu podnikatelů (LuxInnovation) místního ministerstva hospodářství
(www.luxInnovation.lu, 5 Avenue des Hauts-Fourneaux, 4362 Esch-sur-Alzette, tel. 43 62 63 1).

Daňové předpisy se v zásadě neodchylují od německých, civilní právo bylo z větší části převzato z Francie, obchodní právo
z Belgie. Lucembursko disponuje právním podkladem pro vyhlášení bankkrotu.

K největším výhodám investování v Lucembursku patří centrální poloha země v EU, relativní bezpečnost, atraktivní
kvalifikovaná pracovní síla, kvalitní telekomunikační standardy a výhodný fiskální systém (o něco méně atraktivní
vzhledem k reformám BEPS OECD a FATCA US z 2015-2016, v platnosti nicméně zůstala osmiletá výjimka z polatby
korporátní a obchodní daně pro start-upy), resp. stimuly pro menší a střední podniky prostřednictvím National Society of
Investment Credit, SNCI). K nevýhodám patří relativně vysoké spotřebitelské ceny, složitá dopravní situace příhraničních
regionů i hlavního města a vysoké náklady na bydlení.

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

V Lucembursku stejně, ne-li více než jinde v regionu, platí obecná zásada, že o uplatnění výrobku na trhu rozhoduje zj.
vztah kvalita–cena. Princip se ovšem týká zj. finální fáze vstupu na trh, jíž musí předcházet dokonalá znalost situace dané
komodity na trhu i volba vhodného způsobu zpracování trhu (nejlépe na základě tematické marketingové studie). V
Lucembursku jsou zavedeny všechny běžné formy zpracování trhu známé v ostatních zemích EU. Výběr závisí na vůli
firmy, nicméně může být ovlivněn zvyklostmi v daném segmentu (ve styku s velkoobchody je možno zpracovávat trh
studie i bez prostředníka, rozšířený je prodej prostřednictvím místního zástupce). Zástupce je nezbytný v případě dodávek
strojů a technicky vyspělého průmyslového zařízení. V těchto případech se doporučuje disponovat skladem náhradních
dílů a zajišťovat poprodejní servis.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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Se vstupem ČR do EU od 1. 5. 2004 se změnily podmínky pohybu zboží a služeb. Běžnými průvodními doklady
používanými v obchodním styku jsou obchodní faktura a přepravní doklad (nákladní/náložný list). Na faktuře musí být
odděleně uvedena hodnota zboží, DPH a mezinárodní DIČO. Vývoz do/z členského státu EU je tzv. vnitrokomunitárním
obchodem s patřičnými daňovými důsledky (CZ vývozce má nárok na odpočet DPH jen v tom případě, že dodá zboží
nebo služby osobě, která je k DPH registrována, v opačném případě je povinen prodat zboží zahraničnímu partnerovi
včetně DPH). Jakkoliv je dovoz do EU liberalizován, mohou dovozy některých výrobků podléhat zákazům nebo omezením
z důvodu ohrožení veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí nebo zvířat a rostlin,
porušování pravidel hospodářské soutěže, nekalých obchodních praktik, ad.

Vůči třetím zemím uplatňuje EU jednotný přístup formulovaný ve společné obchodní politice (výše cel, kvantitativní
omezení, obchodní smlouvy EU s nečlenskými státy, dohody s mezinárodními institucemi, opatření na ochranu obchodu).
Členským státům byly s nečlenskými zeměmi zachovány kompetence ke sjednávání některých bilaterálních ujednání (př. o
ochraně a podpoře investic, zamezení dvojímu zdanění, zaměstnávání cizinců, rámcových dohod o spolupráci, ad.). Dovoz
ze třetích zemí, není-li smluvně upraveno jinak, podléhá celnímu odbavení. Celní režim EU určují Nařízení Rady č. 2913/92
ze 12. 10. 1992, upravující celní zákon ES a Nařízení Evropské komise č. 2454/93 ze 2. 7. 1993. Vývoz není, až na výjimky
strategické povahy, nijak omezován, platí pouze oznamovací povinnost (avis d´exportation).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Povolení k podnikatelské činnosti je v Lucembursku vydáváno Ministerstvem hospodářství. Ke zřízení společnosti
(s.r.o., a.s. ) je třeba u banky deponovat základní kapitál a získat příslušné osvědčení, vyhotovit finanční plán firmy a uložit
jej u notáře a zajistit předepsané notářské ověření zakládací listiny ve vztahu k místně příslušnému obchodnímu soudu,
který zajistí registraci v obchodním rejstříku. Následně firma dostane přiděleno IČO a DIČ. Všechny firmy musí mít
otevřený bankovní účet a své pracovníky registrovat u Úřadu sociálního zabezpečení.

Poradenství provozuje Lucemburská obchodní komora (Centre de Formalité et d’Information de la Chambre de
Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg, tel. +352/42.39.39.330, fax +352/43. 83. 26, e-mail:
centre.de.formalites@cc.lu). Komoře je třeba notifikovat vyslání pracovníků k provedení práce (tj. bez založení
lucemburské firemní pobočky). Pracovníci podléhají pracovnímu právu, pracovní povolení nepotřebují.

Od roku 2017 mohou v Lucembursku fyzické osoby podnikat s využitím varianty klasické společnosti s ručením
omezeným, tzv. „simplifikované společnosti s ručením omezeným“ („Société à responsabilité limité simplifiée, S.à r.l.-S. či
„S.à r.l.-S. à 1 euro“). Zřídit „s.r.o. za euro“ lze, jak je možno dovodit i z názvu, nejen bez větších nákladů (od 1 do 12.000
eur), ale i bez větších formalit (zápis do registru lze učinit bez notářsky ověřeného podpisu). Simplifikované s.r.o. však
vlastník nemůže kumulovat. Varianta klasické obchodní společnosti, schválená na návrh Lucemburské obchodní komory,
je určena výhradně fyzickým osobám. Její zřízení je technicky jednodušší, nevyžaduje notářsky ověřený podpis, je tedy
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mnohem rychlejší. Zásadní změnou je ovšem především fakt, že základní jmění nově vznikajících společností může začínat
již od 1 €. Z důvodu ochrany případných věřitelů bude však dvacetina každoročního čistého zisku odváděna do povinné
rezervy společnosti. Povinnost pomine v okamžiku, kdy rezervní fond dosáhne částky 12.000 €, tedy sumy běžné
v případech klasických s.r.o. Snížení nákladů má založení firmy usnadnit především začínajícím podnikatelům bez většího
vstupního kapitálu. Hodí se tedy zj. pro konzultanty, drobné prodejce či agentury pro průzkum trhu. Pro společnosti
s nezbytnými úvodními finančními parametry, př. restaurace či farmy, zůstává řešením klasická s.r.o.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Základní formou propagace na místním trhu je účast na výstavách a veletrzích, nejlépe úžeji specializovaných. Méně
využívanou formou je propagace v médiích (zj. v novinách a časopisech, omezeně v televizi/místní kanály vysílají v
omezených časech). Prospektová dokumentace by měla být zpracovávána v administrativních jazycích
země (lucemburština, němčina, francouzština). Vhodnou formou propagace, a to jak z hlediska konečného efektu, tak
nákladů, může být i obchodní mise, cílená kontaktní akce či expertní seminář a match-making, firemní prezentace spojená
s výstavou, ad. Aktivity tohoto typu je ovšem záhodno předem připravit v součinnosti s místní oborovou asociací nebo
obchodní či podnikatelskou komorou. Doporučuje se předem zajistit účasti představitelů oslovovaného sektoru.

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu:

• LEDEN (13.-15.1.): Vakanz, Salon Grand public dédié au tourisme et aux voyages (cestovní ruch)
• BŘEZEN (22.-26.3.): Springbreak Luxembourg, Discover the spring trends and have fun! (spotřební zboží)
• DUBEN (5.-7.4.): Med-e-Tel (zdravotnictví)
• ŘÍJEN (14.-22.10.): Home & Living Expo (lifestylový veletrh)

Akce se konají ve veletržním areálu v hlavním městě, který spravuje společnost Lux Expo The Box, SA (10 Circuit de La
Foire Internationale, 1347 Luxembourg, tel. 00352/43. 991, www.thebox.lu)

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda se v rámci Národního programu pro inovace a plnou zaměstnanost zaměřuje na ochranu duševního vlastnictví, boj
s podvody v této oblasti, zlepšování registrace patentů a zvyšování veřejného povědomí o důležitosti duševního
vlastnictví. Otázky spojené s ochranou duševního vlastnictví sleduje Ministerstvo hospodářství – Ředitelství duševního
vlastnictví, které spravuje rámec a nástroje na ochranu společností i individuálních tvůrců.
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Autorské právo je chráněno po dobu celého života autora a dalších 70 let po jeho smrti. Práva zahrnují dědické i morální
nároky. Národní legislativa upravující problematiku ochrany duševního vlastnictví je poměrně bohatá.

Autorská práva
• Zákon o autorských právech ze dne 29. 3. 1972 a velkovévodské nařízení k čl. 48 tohoto zákona ze dne 26. 10. 1972,

ve znění zákona o počítačových programech ze dne 24. 4. 1995;
• Zákon o autorských právech k fonogramům a radiovysílání ze dne 23. 9. 1975 v kodifikovaném znění ze dne 8. 9.

1975;
• Zákon o autorských právech k nájmu a půjčce ve znění zákona ze dne 8. 9. 1997;
• Zákon o autorských právech k radiovysílání přes satelit a kabel ve znění zákona ze dne 8. 9. 1997;
• Zákon o autorských právech k ochranné době ve znění zákona ze dne 8. 9. 1997;
• Zákon o autorských právech z 29. 3. 1972 v kodifikovaném znění z 8. 9. 1997, ve znění z 18. 4. 2001;
• Zákon o duševním vlastnictví ve znění zákona z 18. 4. 2004.
Ochranné známky
• Zákon k ochranným známkám jednotný pro země Beneluxu z r. 1969 ve znění ze dne 2. 12. 1992 a k němu prováděcí

nařízení z 1. 6. 2006;
• Konvence Beneluxu k ochranným známkám ze dne 19. 3. 1962.
Obchod a nekalá konkurence
• Zákon o nekalé konkurenci z 27. 11. 1986 v kodifikovaném znění ze dne 14. 5. 1992
Průmyslové návrhy a modely
• Konvence Beneluxu k návrhům a odsouhlasený zákon ze dne 13. 7. 1973;
• Prováděcí nařízení k jednotnému zákonu pro země Beneluxu o návrzích (z r. 1973).
Patenty
• Zákon o duševním vlastnictví – modifikované znění z 18. 4. 2004;
• Administrativní procedury k patentům z 9. 11. 1945 v kodifikovaném znění ministerské vyhlášky ze dne 28. 12. 1989;
• Velkovévodské nařízení k patentům ze dne 9. 5. 1978;
• Zákon o patentech ze dne 30. 6. 1880 ve znění zákona ze dne 27. 5. 1977 ve znění zákona ze dne 31. 10. 1978

v kodifikovaném znění ze dne 20. 7. 1992 pozměněné dne 24. 5. 1998;
• Prodloužení lhůt k patentům – velkovévodská vyhláška z 21. 6. 1947;
• Administrativní náležitosti k ochraně léčiv (návrh velkovévodského nařízení);
• Zdanění při ochraně léčiv (návrh velkovévodského nařízení);
• Velkovévodské nařízení k patentům ze dne 17. 11. 1997;
• Velkovévodské nařízení ke způsobu spolupráce u patentů ze dne 25. 5. 1978;
• Velkovévodské nařízení k tabulce daní u patentů z 16. 12. 1980 ve znění 28. 12. 1989;
• Návrh modifikovaného znění zákona u TRIPs k patentům;
• Zákon k územní obraně státních jistot u patentů ze dne 8. 7. 1967 a k němu velkovévodské nařízení ze dne 18. 9.

1969;
• Velkovévodská vyhláška k patentům ze dne 13. 10. 1945.
Integrované obvody
• Topografie produktů poloobvodů, zákon k integrovaným obvodům ze dne 29. 12. 1988.

Případy porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu k CZ subjektům nebyly ZÚ Lucemburk dosud zaznamenány.

6.6 Trh veřejných zakázek

Režim se řídí právní úpravou EU. Informace o veřejných zakázkách vypisovaných na území EU a o programech a
projektech Unie jsou zveřejňovány (Journal officiel, v Office des publications officielles de l'UE, rue Mercier 2, L-2144
Luxembourg). CZ podnikatelské subjekty se s dotazy mohou rovněž obracet na kancelář agentury CzechTrade v NL (Mgr.
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Andrea Märzová, Schorpioenstraat 298, Ntoren, 3067 KW Rotterdam, NL, tel. 0031/639.354.689, www.czechtrade.nl,
andrea.marzova@czechtrade.cz).

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Rizika místního trhu

Lucemburský trh v zásadě nepředstavuje jiná rizika než trhy ostatních zemí EU (EGAP hodnotí LU ohledně investičního
rizika známkou 0). Lucemburským specifikem je pouze malá rozloha země, nedostatek domácích distribučních sítí a velká
přítomnost zahraničního kapitálu.

Platební morálka

Existuje určitý trend je k prodlužování délky splatnosti faktur (rozdíly jsou v platebních lhůtách v jednotlivých sektorech a
komoditách). Dodavatelé jsou nuceni lhůty akceptovat, jakkoli mohou být obtížně financovatelné. Lze předpokládat, že
každý vývozce se bude snažit o maximální ochranu před inkasními riziky, zejména jde-li o zahajovací nebo ad hoc
dodávky, resp. spolupráci s partnerem, s nímž dodavatel nemá předchozí zkušenost. Doporučuje se proto vyžádat si o
partnerovi bankovní i obchodní informace (LU obchodní rejstřík www.rcsl.lu, zaslání výpisu je zpoplatněno, je třeba si jej
vyžádat písemně).

Pro případy odloženého placení je možné se proti úvěrovým rizikům pojistit u EGAP či obchodních bank. ZÚ se v řešení
případů vymáhání pohledávek nemůže angažovat.

Obchodní spory

Nejčastějším důvodem obchodních sporů je vymáhání pohledávek. Využívat lze služeb lucemburských inkasních či
specializovaných poradenských kanceláří.
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Lucembursko těží z francouzské právní tradice, od francouzského práva však existují odchylky. V procesním právu zj. platí
zásada, že odsouzená strana nehradí náklady soudního řízení (dlužník může tudíž kalkulovat s tím, že jde-li o menší
finanční nároky, nebude pro poškozeného s ohledem na relativně vysoké náklady spojené s řízením výhodné obracet se
na soud).

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Lucembursko nevybočuje z obvyklých evropských norem. Předpokládá se zdvořilé, korektní chování, dochvilnost,
pravdomluvnost. Lucembursko patří spíše k pragmatickým, ovšem i transparentním partnerům.

Oficiální jazyk je lucemburština, v běžné praxi (obchodní, administrativní) se ovšem nejčastěji používají oba ostatní
administrativní jazyky, francouzština a němčina.

Lucembursko je zemí katolické tradice, slaví se většina katolických svátků a panovníkovy narozeniny. Oficiální kalendář
registruje 11 významných dní v roce:

• Nový rok (1.1.)
• Karneval
• Velikonoce
• Svátek práce (1.5.)
• Svátek Nanebevstoupení Páně
• Letnice
• Státní svátek – veřejné oslavy narozenin velkovévody (23. 6.)
• Svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)
• Svatodušní svátky (2. 11.)
• 1. svátek vánoční (25. 12.)
• 2. svátek vánoční (26. 12.)

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
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Čeští i lucemburští občané jsou členy schengenského prostoru, území většiny evropských států, na kterém mohou osoby
překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Oblasti se zvýšeným
rizikem pro cizince nejsou registrovány.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní trh je pro občany nových členských zemí EU uvolněn od 1.11.2017, CZ občané tudíž nemusejí žádat o pracovní
povolení.

Podrobnější informace jsou k nahlédnutí na stránkách LU úřadu práce, evt. na stránkách krajanského sdružení ATSL.

.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Po vstupu ČR do EU 1. 5. 2004 mají CZ turisté na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU
nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet CZ zdravotní pojišťovny, u níž jsou registrováni. Nutnou a
neodkladnou zdravotní péčí je péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu návratu do
CZ. Převoz zpět na území CZ není v tomto rozsahu zahrnut. V případě vycestování je proto nutné, aby CZ občan požádal
pobočku své zdravotní pojišťovny o vystavení Evropské karty zdravotního pojištění, kterou předkládá při ošetření. Bližší
informace je možné získat na stránkách Centra mezinárodních úhrad.
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7. Kontakty
Lucembursko – obecné informace:

· www.luxembourg.public.lu

Lucembursko – administrativa

· www.gouvernement.lu

· www.europaforum.public.lu

· www.etat.lu

· www.guichet.public.lu

Lucembursko – makroekonomické informace

· www.statistiques.public.lu

· www.bcl.lu

Lucembursko – hospodářství

· www.luxembourgforbusiness.lu

· www.luxembourgforfinance.lu

· www.cc.lu

Lucembursko – média

· www.gouvernement.lu

Lucembursko - sousedská spolupráce

· www.benelux.int

· www.granderegion.net

Lucembursko – turistika

· www.visitluxembourg.com
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· www.hotels.lu

· www.resto.lu

Lucembursko – turistika, umění, kultura a sport

· www.luxembourg.public.lu

· www.musee.lu

· www.visitluxembourg.com

· http://culture.luxweb.lu

· www.sport.public.lu

· www.promoteluxembourg.com

· www.luxembourg.public.lu

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Ambassade de la République tchèque
2, rond-point Robert Schuman
L-2525 Luxembourg
tel.: +352/264.778.11
fax: +352/264.778.20
e-mail: luxembourg@embassy.mzv.cz ; commerce_luxembourg@mzv.cz

web: www.mzv.cz/luxembourg

Zastupitelský úřad České republiky a konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky se nachází vedle Grand Théâtre
de la Ville de Luxembourg - spojení městskou hromadnou dopravou, autobusová zastávka Fondation Pescatore.

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
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Ministry of Foreign Affairs

Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy (OJVE)

Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany

00420/224.18.11.11

Ministry of industry and trade

Odbor 51500

Na Františku 32
110 15 Praha 1

tel.: +420/224.851.111
fax: +420/224.811.089

e-mail: posta@mpo.cz

datová schránka ID: bxtaaw4

CzechTrade

Mgr. Andrea Märzová,

Schorpioenstraat 298, Ntoren, 3067 KW Rotterdam, NL,

tel. 0031/639.354.689,

www.czechtrade.nl, andrea.marzova@czechtrade.cz.

Centre tchèque
150 - 152, Avenue Adolphe Buyl/Adolphe Buyllaan 150 - 152
1050 Bruxelles/Brussel
tel: +32 2 641 89 48
e-mail: brussels@czech.cz
web: www.czechcentres.cz/brussels
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CzechTourism
Tsjechisch Bureau voor Toerisme-CzechTourism
Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam
The Netherlands
tel.: + 31 615 69 68 75
e-mail: amsterdam@czechtourism.com
web: www.czechtourism.com

CEBRE – Czech Business Representation to the EU
Avenue des Arts 19 A/D
1000 Brussels
tel: +32 2/502 07 66 nebo +32 2/502 80 91, +420 246 031 707 (nově pro volání z ČR)
fax: + 32 2/513 10 82
e-mail: brussels@cebre.cz
web: www.cebre.cz

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• záchranná služba: 112
• policie: 113
• hasiči: 112
• lékařská a lékárenská pohotovost: 112
• infolinky: 124 20 – telekomunikace, 4088-1 – pošta, 450202-1 – Červený kříž

7.4 Internetové informační zdroje

Vláda a ministerstva:

• Server vlády s přístupem k informacím www.etat.lu
• lucemburská ministerstva a státní správa www.gouvernement.lu
• Ministerstvo práce www.mt.etat.lu
• Ministerstvo životního prostředí www.mev.etat.lu
• Ministerstvo hospodářství (MSP) www.mcm.public.lu

Podnikání v Lucembursku:

• Lucemburská obchodní komora www.cc.lu
• Ministerstvo hospodářství www.etat.lu/eco
• Agentura pro zakládání podniků www.apce.com
• Obchodní rejstřík www.rcsl.lu

Hospodářství:

•
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Lucemburský statistický úřad www.statec.lu

Makroekonomické analýzy:

• Ministerstvo hospodářství www.etat.lu/eco
• Lucemburská centrální banka www.bcl.lu

Legislativa:

• Ústřední celní úřad www.etat.lu

Obchod, obchodní příležitosti:

• Lucemburská obchodní komora www.cc.lu
• Luxembourg for Finance www.lff.lu

Finance a pojištění vývozu:

• Lucemburský bankovní sektor www.bank.lu
• Lucemburská centrální banka www.bcl.lu
• Evropská investiční banka (EIB) www.eib.org
• Asociace lucemburských investičních fondů www.alfi.lu
• Exportní a garanční pojišťovna www.ducroire.lu

Firemní katalogy:

• ABC katalog http://my.abc-d.com/FR/profil
• Firmy regionu Sársko, Lotrinsko a Lucembursko www.saarlorlux.org

Vybrané profesní asociace:

• Bankovní asociace www.abbl.lu
• Svaz obchodu www.clc.lu
• Svaz průmyslu www.fedil.lu
• Svaz pracovníků v pohostinství www.horesca.lu
• Svaz řemeslníků www.fda.lu

Veletrhy a výstavy:

• Veletrhy Lucemburk www.fil.lu

Investiční příležitosti:

• Rozvojové programy investované státem www.lux-development.lu

Finance a kapitálový trh:

• Centrální banka www.bcl.lu
• Národní společnost pro úvěry a investice www.snci.lu

Burza:

• Lucemburská burza www.bourse.lu

Všeobecné finanční informace:

• Ministerstvo financí www.etat.lu/fi
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České subjekty pro Lucembursko:

• CzechTrade www.czechtrade.cz
• Česká centra www.czech.cz
• CzechTourism www.czechtourism.com

Internetový vyhledávač:

• www.luxweb.lu
• Zlaté stránky www.editus-luxembourg.lu
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