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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Dánské království je stát ležící v severní Evropě, ke kterému patří kromě samostatného Dánska i dvě autonomní území -
Grónsko a Faerské ostrovy. Je konstituční monarchií, jejíž hlavou je královna Markéta II.

Patří mezi nejvyspělejší evropské státy s rozvinutou ekonomikou a moderním zemědělstvím.

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
• Česky: Dánské království
• Dánsky: Kongeriget Danmark
• Anglicky: Kingdom of Denmark
Vláda ve složení k 1. 5. 2018:
• Předseda vlády LARS LØKKE RASMUSSEN
• Ministr zahraničních věcí ANDERS SAMUELSEN
• Ministr spravedlnosti SØREN PAPE POULSEN
• Ministr financí KRISTIAN JENSEN
• Ministr obrany CLAUS HJORT FREDERIKSEN
• Ministr hospodářství a vnitra SIMON EMIL AMMITZBØLL
• Ministr obchodu a průmyslu BRIAN MIKKELSEN
• Ministr pro zaměstnanost TROELS LUND POULSEN
• Ministryně kultury a církevních záležitostí METTE BOCK
• Ministr pro energetiku, zdroje a klima LARS CHRISTIAN LILLEHOLT
• Ministr dopravy, stavebnictví a bydlení OLE BIRK OLESEN
• Ministryně pro děti a sociální záležitosti MAI MERCADO
• Ministr pro vyšší školství a vědu SØREN PIND
• Ministryně pro rozvojovou spolupráci ULLA TØRNÆS
• Ministryně pro migraci a integraci INGER STØJBERG
• Ministryně pro rybolov, rovnoprávnost a severskou spolupráci KAREN ELLEMANN
• Ministryně zdravotnictví ELLEN TRANE NØRBY
• Ministryně pro veřejné inovace SOPHIE LØHDE
• Ministr pro daňové záležitosti KARSTEN LAURITZEN
• Ministr pro životní prostředí a potraviny ESBEN LUNDE LARSEN
• Ministryně školství MERETE RIISAGER
• Ministryně pro seniory THYRA FRANK
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1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Počet obyvatel, hustota na km
2
, podíl ekonomicky činného obyvatelstva k 1.1.2018 (dle Danmarks Statistik

www.statistikbanken.dk)
• Vlastní Dánsko: 5,781.190
• Faerské ostrovy: 50.427 www.hagstova.fo
• Grónsko: 55.877 www.stat.gl
• Hustota obyvatelstva ve vlastním Dánsku: 130,5 obyvatel/km

2

• Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 70,1 %
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,4 %

Struktura podle pohlaví:

• 49,6 % muži
• 50,4 % ženy

Věková struktura:

• 0–9 let: 10,8 %
• 10-19 let: 12,0 %
• 20-29 let: 13,2 %
• 30–39 let: 11,7 %
• 40-49 let: 14,1 %
• 50-59 let: 13,4 %
• 60-69 let: 12,2 %
• 70-79 let: 8,5 %
• 80-89 let: 3,4 %
• 90+ let: 0,7 %

Dánové tvoří 89,5 % obyvatelstva, na jihu Jutského poloostrova žije německá menšina (asi 20 tis. osob); dalších 10,5 %
tvoří imigranti a jejich potomci, z nichž 54 % pochází z Evropy (vč. Turecka a zemí bývalé Jugoslávie), 33 % z Asie (Irák,
Pákistán, Írán, Libanon) a 9 % z Afriky (Somálsko, Maroko).

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.

Dánská ekonomika patří mezi celosvětově nejsilnější a nejefektivnější. Mnohdy je Dánsko uváděno politiky i ekonomy
jako "vzorová země". Má vysoké daně, štědrou sociální síť a pružný trh práce (flexicurita). Stejně vysokou má kvalitu
veřejných služeb, školství a dalších sociálních sektorů, zároveň však dostatečně vysokou konkurenceschopnost. Často
vychází z různých multikriteriálních mezinárodních srovnání na předních místech světových žebříčků.

Podle Zprávy o globální konkurenceschopnosti, kterou vydalo Světové ekonomické fórum (The Global Competitiveness
Report 2017-2018), je Dánsko na 7. místě ze zemí Evropské unie (po NL, DE, SE, UK, FIN, NO) a v celosvětovém srovnání
na 12. místě. Vysoce hodnotí Dánsko ve své zprávě "Doing Business 2018" i Světová banka. Ze 185 hodnocených zemí je
na základě tzv. „Easy of Doing Business Index" tato severská země uváděna na 1. místě z evropských zemí a celosvětově
na 3. místě.

Přes svůj vysoký hospodářský potenciál se ekonomický růst Dánska v posledních letech následkem finanční a ekonomické
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krize zpomalil. Důvodem byla také nízká domácí poptávka, opatrnost investorů a pokles poptávky v jižních zemích EU,
který se projevil na exportních příležitostech.

HDP na obyvatele je v Dánsku ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa vysoký. Jeho poslední zveřejněná výše činí
43.300 USD/os. podle PPP, což je o 25 % nad průměrem EU 28. Z členských zemí dosahuje vyšší úrovně pouze
Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Irsko a Švédsko. (Eurostat)

Vybrané položky národních účtů (reálný růst ve srovnání s předchozím obdobím)

2013 2014 2015 2016 2017

HDP 0,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 2,0 %

Soukromá spotř. 0,0 % 0,6 % 2,1 % 2,1 % 1,7 %

Veřejná spotřeba 0,9 % 0,2 % 0,9 % -0,2 % 0,8 %

Vývoz, celkem 1,0 % 3,1 % -0,9 % 1,4 % 3,6 %

Dovoz, celkem 1,5 % 3,3 % -1,3 % 2,4 % 2,8 %

Inflace a koupěschopnost obyvatelstva
Míra inflace

2013 2014 2015 2016 2017

Míra inflace 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 1,1 %

Za spolehlivý indikátor odrážející koupěschopnost zboží a služeb lze považovat trend v poměru mezi hodinovými výdělky
a spotřebitelskými cenami (inflací). Od počátku 60. let až do poloviny 70. rostly hodinové výdělky velmi razantně a také
daleko rychleji než spotřebitelské ceny; v tomto období tedy došlo ke značnému zvýšení reálných příjmů. Na konci let 70.
se tento trend otočil a trval až do poloviny let 80., kdy se zaměstnanci mohli opět těšit z vyšších reálných příjmů. V
průběhu 90. let již k velkým výkyvům v hodnotách obou ukazatelů nedocházelo; vývoj ve prospěch vyšších reálných
příjmů obyvatelstva nadále přetrvává. Vysoká úroveň mezd však má i přes nárůst produktivity práce dopad na udržení
konkurenceschopnosti dánské ekonomiky.

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti byla v Dánsku do roku 2005 na úrovni 5 až 6 %. V roce 2006 se však postupně dostala i pod 4%
hranici, v roce 2007 pak pod 3% hranici a v roce 2008 dokonce pod 2% hranici, což byla nejnižší hodnota za posledních
34 let. Počet registrovaných nezaměstnaných v závěru roku 2008 činil 59.300, což odpovídá hodnotě 2,1 %. Poté již od
začátku roku 2009 dochází v důsledku hospodářské recese k výraznějšímu nárůstu. Přesto je úroveň nezaměstnanosti v
Dánsku jednou z nejnižších mezi zeměmi EU i OECD.
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Vývoj nezaměstnanosti (net unemployment)

2013 2014 2015 2016 2017

Nezaměstnanost 5,8 % 5,0 % 4,5 % 4,1 % 4,3 %

Celkové zhodnocení ekonomického vývoje

Po několika letech pomalého zotavování dánská ekonomika opět roste. Mezi hlavní pozitivní faktory ovlivňující růstový
trend patří v současné době vysoký přebytek úspor v privátním sektoru, velmi nízké úrokové sazby a nízká inflace, růst
reálných disponibilních příjmů, vysoká a stabilní úroveň spotřebitelské důvěry a zlepšené podmínky na trhu práce. Dle
předběžných odhadů dosáhl reálný růst HDP za rok 2017 cca 2,0 %. Na růst HDP má mj. značný vliv aktuální stagnující
míra produktivity v Dánsku. Ekonomové proto v tomto ohledu doporučují podpořit růst produktivity dalším
zjednodušováním daňového systému, snížením administrativních překážek v oblasti podnikání a podporou investic.
Odhady růstu HDP zůstávají prtakticky stejné i pro nejbližší roky, tzn. 2018 a 2019. Hospodářské oživení vychází zejména
z vyšší domácí poptávky a růstu exportních aktivit. Nárůst soukromé spotřeby by přitom měl být provázen dalším
navýšením míry důvěry spotřebitelů, růstem disponibilních příjmů domácností, lepší situací na trhu s bydlením a
mimořádně nízkými úrokovými sazbami.

Pro optimistickou vizi další ekonomické prosperity je důležitý silný trend posledních let v oblasti soukromé spotřeby. Zde
dochází k postupnému posilování spotřeby v hodnotách překračujících 2% hranici. V delším časovém horizontu se pak
očekává soukromá spotřeba až na úrovni 2,5 %. (Velmi výraznou roli zde hraje silný nárůst cen nemovitostí.) Oproti tomu
veřejná spotřeba setrvává na hladině 0-1 % a pokud nenastanou mimořádné intervence ze strany státu, zůstane tento
stav i do dalších let.

2017 2018 2019

HDP 2,0 % 2,0 % 1,9 %

Soukromá spotřeba 1,7 % 2,0 % 2,5 %

Veřejná spotřeba 0,8 % 0,7 % 0,5 %

Vývoz 3,6 % 2,7 % 2,6 %

Dovoz 2,8 % 3,4 % 3,6 %

Hrubá nezaměstnanost 4,3 % 4,1 % 4,0 %

Vládní rozpočet 0,0 % -0,3 % -0,1 %
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Vládní dluh 36,0 % 35,1 % 33,9 %

Inflace se pohybuje v současné době na úrovni 0,5-0,3 % a stále tedy osciluje na svém historickém minimu.
Důvodem jsou externí skutečnosti, neboť ceny zboží i služeb rostou jen nepatrně. Vzhledem k tomu, že ropné produkty
mají jen poměrně nízký podíl v rámci dánského spotřebitelského koše, je země mnohem méně ovlivněna poklesem cen
ropy. Do budoucna se však očekává růst inflace.

Velmi důležitým faktorem budoucí dánské ekonomiky bude vývoj na pracovním trhu. Dánsku se daří posilovat
zaměstnanost, což vychází z dosavadních kroků vlády k efektivnějšímu systému pracovního trhu (vč. změn důchodového
věku). Navyšování zaměstnanosti navíc alespoň zčásti kompenzuje klesající nezaměstnanost, která se již dostává ke
kritické hranici 3-4 %. Přestože se očekává zvýšení zaměstnanosti až o 200.000 míst do roku 2025, dojde patrně k
propadu nezaměstnanosti na hodnotu 2,7 %. Pokud nebudou přijata mimořádná opatření, nastane patrně situace, že
dánské firmy budou muset odmítat některé zakázky z důvodu nedostatku výrobních kapacit.

Dalším silovým faktorem pro posilování dánské ekonomiky je zahraniční obchod. Očekává se poměrně razantní expanze
vývozních aktivit dánských firem, která signalizuje ukončení slabých exportních výkonů v posledních letech (0,3 % v roce
2015; 1,4 % v roce 2016). Nárůst dánského vývozu by v roce 2018 mohl dosáhnout úrovně cca 2,7 %, přičemž dle
prognózy by mohl dosáhnout v roce 2025 posílení až 4,8 %. Obdobný trend lze očekávat i v oblasti dovozu. Určitou
nejistotu v odhadech budoucího zahraničního obchodu dává především obchodní relace s Velkou Británií ve vazbě na
brexit.

Při hodnocení veřejných financí lze konstatovat, že Dánsko plní všechna požadovaná kritéria stanovená v rámci Paktu
stability a růstu EU, vč. dodržování hranice 3 % HDP pro rozpočtový deficit. Dánsko přijalo tzv. zákon o rozpočtu, který mj.
stanoví stropy v rámci rozpočtových pravidel. V tomto rámci se pohybují výsledky za rok 2017 a rovněž navržený rozpočet
pro rok 2018. Ve dlouhodobějším horizontu bude Dánsko postupně rozpočtový deficit snižovat a v roce 2025 se již
očekává přebytek +0,7 % HDP. To samozřejmě vychází z plné implementace připravované národohospodářské strategie
"2025-plan", která cíleně směřuje nejen na řešení zaměstnanosti a produktivity, ale též na nezbytné změny například v
daňové oblasti.

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

Přebytek státních financí v 60. letech vedl k poklesu veřejného dluhu, který byl na počátku 70. let prakticky nulový. Ropná
krize v roce 1973 však způsobila dramatický obrat, což se odrazilo i ve velmi rychlém nárůstu zadluženosti. Obrat nastal až
od roku 1984, kdy Dánsko v oblasti veřejných financí začalo vykazovat přebytek. Druhým kritickým obdobím prošlo
Dánsko počátkem 90. let, kdy došlo k vysokému zahraničnímu zadlužení vlády (celkový dluh tehdy přesáhl 80 % HDP). Od
roku 1993 se státní finance začaly vzpamatovávat a přebytky státního rozpočtu vedly opět k postupnému snižování
veřejného dluhu.

2013 2014 2015 2016 2017

EMU saldo
rozpočtu (v %)

-1,2 % +1,1 % - 1,5 % -0,4 % +1,0 %
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EMU saldo
rozpočtu (v mil.

DKK)

- 23 845 + 22 673 - 29 819 - 8 445 + 21 460

2013 2014 2015 2016 2017

EMU celkového
zadlužení země (v

%)

44,0 % 44,3 % 39,9 % 37,9 % 36,4 %

EMU celkového
zadlužení země (v

mil. DKK)

849 938 877 067 809 346 782 346 780 934

Podle Smlouvy o EU nesmí obecně rozpočtový deficit překročit 3 % HDP a celkový veřejný dluh nesmí překročit 60 %
HDP.

Rozpočtové zákony jsou proto zaměřené na udržitelnou a zodpovědnou rozpočtovou politiku, úspory a snahu o omezení
růstu strukturálního deficitu.

Státní rozpočet (za posledních 5 let) v mil. DKK:

2013 2014 2015 2016 2017

Celkové výdaje 807 141 822 746 832 775 822 546 819 448

Celkové příjmy 779 085 841 417 798 124 806 496 840 645

Deficit -28 056 18 672 -34 650 -16 050 21 197

Veřejný rozpočet (za posledních 5 let) v mil. DKK:

2013 2014 2015 2016 2017

Celkové výdaje 1 077 153 1 093 854 1 110 402 1 107 267 1 112 857

Celkové příjmy 1 053 309 1 116 627 1 080 583 1 098 822 1 134 317
Deficit -23 844 22 673 -29 819 -8 445 21 460

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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V posledních letech se podstatný nárůst exportu zboží a zejména služeb doprovázený progresivními příjmy z investic
promítá do vytváření stabilního přebytku běžného účtu.

Výsledek běžného účtu platební bilance za rok 2017 znamená dosažení přebytku cca 170 mld. DKK, což odpovídá cca 8 %
HDP.

Vývoj platební bilance v předcházejích letech v mil. DKK

2013 2014 2015 2016 2017

Zboží a služby 127 503 137 937 147 821 127 969 151 288

Primární příjem 61 102 72 066 62 504 52 183 45 240

Sekundární
příjem

-38 879 -33 194 -32 433 -28 891 -26 408

Běžný účet 149 723 176 808 177 892 151 257 170 120

Kapitálový účet -590 -4 136 -7 156 129 1 065

Čisté výpůjčky 149 133 172 672 170 736 151 389 171 184

Finanční účet 75 427 149 628 120 866 99 069 156 154

Chyby a rozdíly -73704 -23 043 -49 871 -52 319 -15 033

Celkové zadlužení země

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Celkový dluh 45,6 % 45,0 % 45,2 % 40,2 % 37,7 % 36,0 %

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Finanční sektor v Dánsku zaměstnává cca 41.000 osob, tj. zhruba 4 % celkové pracovní síly. Bilanční suma finančního
sektoru je cca 4x větší než dánský HDP. Největší částí (cca 37 % celkové bilance) jsou komerční banky. Významným
sektorem jsou též hypotéční banky, které představují cca 31 % celkové bilance.

Dánská národní banka určuje monetární politiku (politika cíleného kurzu; Dánsko je členem režimu ERM II) včetně
struktury úrokových měr a monitoruje peněžní zásobu.
V Dánsku je dle posledních zveřejněných údajů celkem 103 finančních institucí komerčního či spořitelního typu, které
obhospodařují celkem cca 2 000 bankovních poboček. Celkem bankovní sektor zaměstnává téměř 40.000 pracovníků.
Podle velikosti provozního kapitálu jsou finanční instituce v Dánsku rozděleny do 6 skupin, přičemž do první skupiny s
kapitálem nad 65 mld. DKK patří: Nordea Bank Danmark A/S, Danske Bank A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S a NYKREDIT
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Bank A/S.

Agentury Standard and Poor's a Moody's oceňují Dánsko a hlavní dánské finanční instituce od A+ do AAA.
Z mezinárodního hlediska má určité prominentní postavení dánský trh s cennými papíry, který je hodnocen jako sedmý
největší ve světě a čtvrtý v Evropě. Veškeré cenné papíry jsou obchodovány na Kodaňské burze, která jako první na světě
zavedla obchodování s elektronickými cennými papíry.

1.7 Daňový systém

Daňový systém patří k nejsložitějším na světě. Základními druhy daní jsou daň z příjmu osob, daň z příjmu společností,
ekologické daně (CO

2
) a daň z kapitálových výnosů. Hlavními nepřímými daněmi jsou DPH, registrační daň na automobily

(až 150 % z hodnoty vozu), cla, spotřební daně, kolky, dědická, darovací daň, daň z majetku osob (neplatí společnosti),
daň z nemovitostí a daň z "kontrolovaných" zahraničních společností.

Daňová zátěž v Dánsku rostla nepřetržitě od roku 1930 (12 % HDP) až do r. 1988, kdy dosáhla maximální úrovně 50,4 %
HDP. V posledních letech se ustálila na úrovni cca 48-49 % HDP (vše měřeno v tržních cenách), což je vedle Švédska
nejvíce na světě.

Daňové zatížení (vůči HDP)

2013 2014 2015 2016 2017

46,5 % 48,9 % 46,7 % 46,3 % 46,2

Fyzické osoby odvádějí daň z příjmu státu (8,30 %), daň z příjmu municipalitám (liší se dle municipality cca 22 - 28 %),
církevní daň (0,71 %, dobrovolně), příspěvek na zdravotní zabezpečení (2,0 %), příspěvek na pracovní trh (8,0 %) atd.
Maximální daňový strop fyzických osob činí 51,95 %.

Daň z příjmu právnických osob (ze zisku) činí 22,0 % (v osmdesátých letech se pohybovala mezi 40–50 %, poté byla
postupně snižována. V posledním desetiletí probíhalo snižování daně takto: r. 2000 - 32 %, r. 2001 - 30 %, r. 2005 - 28 %,
r. 2007 až 2013 - 25 %, r. 2014 - 24,5 %, r. 2015 - 23,5 %. r. 2016 - 22,0 %, r. 2017 - 22,0 %).

Celkový přehled o sazbách daně z příjmu je uveden v anglické verzi.

DPH je jednotná ve výši 25 %. Neexistuje snížená sazba jako v jiných zemích. Placení DPH se nevztahuje na prodej a
pronájem nemovitostí, dodávky plynu, vody, elektřiny a topení; výhry v loteriích; prodej akcií a obligací, jiné další finanční
transakce (pošty) a pojišťovací transakce; zdravotnickou péči, sociální služby, školné; amatérský sport, určité kulturní
události a dodávky uměleckých předmětů; dopravu osob jinými prostředky než turistickými autobusy. Nulovou DPH mají
noviny a export. DPH je v zásadě refundována na všechno nakoupené zboží a služby určené pro podnikání. Refundace se
vztahuje i na zahraniční podnikatele, kteří nemají sídlo podnikání v Dánsku (tzv. třináctá direktiva). DPH nelze refundovat
na automobily, hotelové ubytování, konferenční a zábavní podniky.
Více informací o daňovém systému v Dánsku vč. jednotlivých možných případů daňových povinností (Podnikání v Dánsku,
Pobyt v Dánsku, Zaměstnávání zahraničních pracovníků v Dánsku atd.) je uvedeno na webových stránkách Dánského
daňového a celního úřadu SKAT.

Kontaktní telefonní spojení pro dotazy je +45 7222 1818.
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Odpovědi SKAT na nejčastější dotazy jsou uvedeny ve 12 jazykových verzích (vč. ruštiny a polštiny) na webových
stránkách.

Zde jsou rovněž k dispozici e-verze daňových formulářů.

Individuální dotazy je možno směrovat na emailovou adresu SKAT, přičemž odpovědi by měly být zasílány zpět nejpozději
do 5 dnů. Tato služba je poskytována zdarma.
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2. Zahraniční obchod a investice
Obsah neuveden

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
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

V roce 2017 zaznamenalo Dánsko výrazný nárůst zahraničního obchodu. Celkový obrat je v porovnání s předchozím
rokem vyšší o 5,2 %, přičemž vývoz stoupnul o 4,5 % a dovoz o 5,9 %. Z hlediska objemových ukazatelů jsou výsledky za
rok 2017 již výrazně vyšší než v roce 2009, kdy v důsledku globální hospodářské krize nastal propad dánského
zahraničního obchodu.

Saldo obchodní bilance je v Dánsku aktivní od roku 1987. Přebytek vykazoval stabilně stoupající trend až do roku 1993,
kdy bylo dosaženo rekordního kladného salda 42 mld. DKK. Tato vysoká úroveň byla opět překročena až v roce 2000, a
poté ve všech následujících letech až do roku 2005. Pak již dochází k postupnému poklesu a zásadní změna nastala až v
roce 2009, kdy bylo dosaženo při nižším celkovém obratu mimořádně vysokého přebytku 64,9 mld. DKK. Další vývoj viz
níže.

Celková struktura obchodní bilance je patrná z následující tabulky (v mld. DKK).

Vývoj obchodní bilance Dánska za posledních 5 let

2013 2014 2015 2016 2017

Dánský vývoz 620,3 620,6 636,1 640,5 669,5

Dánský dovoz 545,9 555,2 573,1 573,9 607,7

Obchodní
bilance

+74,4 +65,4 +63,0 +66,6 +61,8

Obchodní obrat 1 166,2 1 175,8 1 209,2 1 214,4 1 277,2

Největší podíl na kladném saldu dánské obchodní bilance v roce 2017 měl obchod mimo EU. Výrazný rozdíl byl dosažen
např. s USA či Norskem. Ze zemí EU vykazuje Dánsko kladné výsledky např. s Velkou Británií, Švédskem, Francií.

Naopak zápornou bilanci vykazuje Dánsko s Čínou, Německem či Nizozemskem.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
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Největší význam pro dánský zahraniční obchod má obchod se zeměmi EU, na které připadalo v roce 2017 celkem 60,7
% ve vývozu a 71,6 % v dovozu.

Největšími odběrateli dánského zboží byly sousední země z EU – SRN a Švédsko, jejichž podíl na dánském exportu činil
cca 26,9 %. Dalšími významnými teritorii odbytu dánského zboží jsou (sestupně dle podílu na vývozu) USA, Norsko,
Nizozemsko, Francie, Čína, Finsko a Polsko. Také v dovozu je složení nejvýznamnějších obchodních partnerů prakticky
stejné.

Význam ČR se z hlediska objemů postupně zvyšuje. Konkrétně z pohledu celkového dánského ZO je ČR nyní na 13.
místě v dovozu a na 19. místě ve vývozu.

Tabulka v mil. DKK

Teritoriální struktura ZO Dánska - vývoz

Celkem 2017 vývoz 633 717,9

1 SRN 102 005,5

2 Švédsko 78 321,0

3 Velká Británie 53 740,6

4 USA 51 472,9

5 Norsko 42 213,8

6 Čína 29 882,7

7 Nizozemsko 28 045,2

8 Francie 23 395,4

9 Polsko 20 135,2

10 Itálie 17 164,9

Teritoriální struktura ZO Dánska - dovoz

Celkem 2017 dovoz 572 918,4

1 SRN 130 553,6

2 Švédsko 72 583,4
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3 Nizozemsko 47 425,2

4 Čína 45 587,2

5 Norsko 30 280,5

6 Velká Británie 24 326,8

7 Polsko 24 290,1

7 Itálie 21 541,5

9 Francie 19 052,9

10 USA 15 934,8

2.3 Komoditní struktura

V dánském zahraničním obchodě převládají průmyslové výrobky (cca 75 % celkového objemu).
Z jednotlivých exportních artiklů je možno jmenovat inzulín, přístroje pro neslyšící a nedoslýchavé, čerpadla, kontrolní a
měřicí přístroje a čidla, mobilní telefony, zemní plyn, výrobky z vepřového, hovězího a drůbežího masa, nábytek a
značkovou módu (výroba probíhá většinou v zahraničí, Dánsko dodává vlastní design). Dánsko je také jedním
z nejvýznamnějších světových vývozců větrných elektráren.
V dovozu hrají kromě silničních vozidel, která se v zemi nevyrábí, velkou roli suroviny a primární výrobky jako železo,
ocel, dřevo, papír, buničina. Komoditou dováženou ve velkých objemech jsou zařízení pro výrobu a rozvod elektrické
energie, výpočetní technika a strojírenské výrobky.

TOP 10 – deset dlouhodobě největších dovozních artiklů

• Ropa, ropné produkty a příbuzné materiály
• Silniční vozidla
• Různé průmyslové zboží
• Elektrické stroje a přístroje
• Oděvní a módní doplňky
• Výrobky obecného strojírenství
• Léky, zdravotnické potřeby a farmaceutické výrobky
• Telekomunikační zařízení a přístroje pro záznam zvuku
• Kancelářské stroje vč. výp. techniky
• Výrobky z kovů

TOP10 – deset dlouhodobě největších vývozních artiklů

• Léky, zdravotnické potřeby a farmaceutické výrobky
• Ropa, ropné produkty a příbuzné materiály
• Výrobky obecného strojírenství
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• Maso a masné výrobky
• Různé průmyslové výrobky
• Zařízení na výrobu elektrické energie
• Oděvní a módní doplňky
• Elektrické stroje a přístroje
• Stroje a zařízení pro speciální použití
• Výrobky z kovů

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Dánsku existuje pouze jeden „volný“ přístav v Kodani. Koncesi k provozování tohoto volného přístavu má Copenhagen
Free Port and Stevedoring Company, která je stoprocentně vlastněna Copenhagen Port Authority. Zázemí volného
přístavu slouží pro dovoz, vývoz, tranzitní obchod a je zde i několik výrobních společností. Nové výrobní jednotky zde lze
zřídit pouze se souhlasem celních orgánů, souhlas se uděluje pouze při existenci speciálních důvodů pro umístění výroby
v přístavu. Určité menší operace, jako např. úprava dovezených automobilů k dalšímu prodeji, se nepovažují za výrobní
činnost. Zřizování velkoskladů a distribučních centrál v přístavu je vítáno. Dánští přepravci provozují v Dánsku okolo 60
celních skladů ve svých prostorách.

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

Podle analýzy toků přímých investic provedené Dánskou národní bankou investovali v roce 2017 dánští podnikatelé v
zahraničí výrazně více, než kolik činily zahraniční investice do Dánska.

Stav celkových dánských investic do zahraničí (Outwards)

Vlastní kapitál Obchodní kredity Vnitropodniková
zadluženost

Ostatní Total

2017 Q1 25,6 2,3 11,4 1,2 37,0 mld. DKK

2017 Q2 9,1 3,7 -8,8 -1,5 0,4 mld. DKK

2017 Q3 -0,5 -3,0 4,4 1,5 4,0 mld. DKK

2017 Q4 38,7 -4,2 7,5 0,8 46,2 mld. DKK

Dánské investice do zahraničí se tradičně koncentrují především na průmysl, finančnictví, obchod a dopravu. Z hlediska
teritoriálního se dánští investoři koncentrují primárně na Švédsko, USA, Velkou Británii, Německo a Norsko. Investice do
zemí SVE jsou v tomto srovnání velmi nízké.

Stav celkových zahraničních investic do Dánska (Inwards)

Vlastní kapitál Obchodní kredity Vnitropodniková
zadluženost

Ostatní Total
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2017 Q1 -17,2 -0,5 -2,3 0,1 -19,5 mld. DKK

2017 Q2 0,2 -0,5 -8,6 -0,3 -8,42 mld. DKK

2017 Q3 11,7 0,3 -3,5 -0,7 8,2 mld. DKK

2017 Q4 4,9 3,8 3,4 0,9 8,3 mld. DKK

Obecně platí, že cílovými obory pro investice ze zahraničí jsou typicky dánské finanční služby a průmysl. Největšími
investory jsou Švédsko, Lucembursko, Nizozemsko, USA, Velká Británie. Pro země střední a východní Evropy se Dánsko
dosud cílem investic nestalo.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Atraktivita země

Výhodná geografická poloha a kvalifikovaná pracovní síla činí z Dánska zajímavou zemi pro zahraniční investice. Podle
Zprávy o globální konkurenceschopnosti, kterou vydalo Světové ekonomické fórum (The Global Competitiveness Report
2017-2018), je Dánsko na 7. místě ze zemí Evropské unie (po NL, DE, SE, UK, FI a, NO) a v celosvětovém srovnání na 12.
místě. Velký podíl na tomto umístění má vysoká úroveň integrace informačních technologií a kvalita finančních služeb.
Dalšími pozitivními faktory jsou relativně nízká inflace, vysoká produktivita práce a přijatelné provozní náklady (nájemné,
telekomunikační poplatky).

Vysoce hodnotí Dánsko ve své zprávě "Doing Business 2018" i Světová banka. Ze 185 hodnocených zemí je na základě
tzv. „Easy of Doing Business Index" uváděna tato severská země na 1. místě z evropských zemí, a celosvětově na 3. místě.
Z dalších zemí EU se mezi nejlepší zařadily i severské země Norsko, Švédsko, Estonsko a Finsko.

Zásadní je i hodnocení z hlediska korupce, tzv. "Corruption Perception Index 2018", kde na základě analýzy ve 175 zemích
bylo Dánsko vyhodnoceno na 2. místě po Novým Zélandu, před Finskem, Norskem a Švýcarskem.

Informační podpora

Ministerstvo zahraničních věcí Dánska pod hlavičkou Dánské exportní rady garantuje nejen programy na podporu
exportu, ale spravuje také speciální program "Invest in Denmark", jehož součástí je podávání aktuálních informací o
investičním prostředí v Dánsku, a to zejména v těchto oblastech:

• Obchodní náklady
• Distribuce & Logistika
• Kvalifikovanost pracovní síly & Vzdělání
• Dánská ekonomika
• Náklady na pracovní sílu & Produktivita
• Zdanění
• Pobídky

Styčným informačním místem o tomto programu jsou dánská diplomatická zastoupení ve světě. Samostatné kanceláře
pracují v New Yorku, Torontu, Silicon Valley, Paříži, Londýně, Mnichově, Istanbulu, Pekingu, Šanghaji, Singapuru, Tokiu,
Soulu a Bangalore.
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Legislativa

Dánské zákonodárství je vůči zahraničním investorům velmi liberální, a to zejména od druhé poloviny 80. let, v souvislosti
s celkovou liberalizací pohybu světového kapitálu. V Dánsku neexistuje zákon, který by zásadně bránil zahraničním
společnostem investovat. S nečleny OECD a EU je v zásadě jednáno jako se členy těchto organizací a rovný přístup je ze
zákona uplatňován také na dánské a zahraniční (nebo ze zahraničí kontrolované) společnosti.

Určitá vlastnická omezení platí pouze pro následující oblasti:

• hledání ropných nalezišť
• výroba zbraní (cizinci mohou mít nejvýše 40 % majetku a 20 % hlasovacích práv)
• cizinci nebo cizí letecké společnosti nemohou přímo vlastnit nebo vykonávat kontrolu nad letadly registrovanými v

Dánsku
• lodě registrované v Dánském mezinárodním rejstříku lodí (dánský podnik nebo fyzická osoba musí vlastnit podstatný

podíl a vykonávat dostatečnou kontrolu nad takovou lodí)
• za účelem provozování právních služeb je vyžadována zkouška nebo praxe v místním právu; ředitel makléřské firmy

musí mít minimálně tříletou praxi v obchodování s cennými papíry.

V rámci nabývání nemovitostí a pozemků ze strany cizinců platí speciální předpisy pro nákup "prázdninových a
víkendových" nemovitostí. Příslušnou žádost posuzuje Ministerstvo spravedlnosti pouze na základě "přímých rodinných
důvodů" nebo "velmi silného vztahu" žadatele k Dánsku.

Pobídky, programy

Dánská vláda poskytuje pobídky, jejichž obecným účelem je stimulovat růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Byla
též přijata opatření, která mají usnadnit inovativním společnostem přístup ke kapitálu. Hlavními nástroji jsou granty,
půjčky a státní služby poskytované soukromým společnostem v Dánsku v těchto oblastech:

• Výzkum & vývoj
• Kvalita a kompetence
• Export, internacionalizace & přeshraniční joint ventures
• Regionální rozvoj
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3. Vztahy země s EU
Obsah neuveden

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

Zastoupení EU v Dánsku
European Commission Representation in Denmark
Europe House
Gothersgade 115, 1123 Copenhagen K
Tel.: + 45 33 14 41 40

Email: eu-dk@ec.europa.eu

Web: http://ec.europa.eu/denmark/

Dánsko je členem EU od roku 1973 a spolupráci v rámci EU považuje za základ své zahraniční politiky. Východiskem pro
tuto spolupráci je však tzv. národní kompromis "Dánsko v Evropě", který po odmítnutí Maastrichtské smlouvy v lidovém
hlasování z června 1992 (49,3 % pro a 50,7 % proti) vymezil hranice dánské účasti v EU. Tato dánská specifika (neúčast na
společné obraně, společné měně a společném občanství, zachování suverenity v právní a policejní oblasti) jsou zakotvena
v dohodě z Edinburku (prosinec 1992) a byla odsouhlasena národním referendem 18. 5. 1993 (56,8 % hlasů pro a 43,2 %
hlasů proti). Amsterdamská smlouva edinburské výjimky výslovně potvrdila. V referendu konaném v květnu 1998 se pro
přijetí Amsterdamské smlouvy vyslovilo 55,1 % voličů a 44,9 % hlasovalo proti. V září 2000 se konalo referendum o
přístupu Dánska k EMU (53,1 % hlasů proti, 46,9 % hlasů pro), které na začátku milénia potvrdilo rezervovanost Dánů vůči
EU i za cenu omezeného vlivu Dánska na spolurozhodovacích procesech v EU. V současnosti jsou však výjimky z EU
spolupráce většinou politických představitelů vnímány jako překážka pro plnohodnotnou účast Dánska v evropském
integračním projektu.

Současná menšinová pravicová vláda v programovém prohlášení uvedla, že bude usilovat o úpravu dvou (ze tří) DK
výjimek z unijní spolupráce: výjimku v oblasti obrany hodlala zrušit pomocí referenda, výjimku v právní a policejní
oblasti změnit prostřednictvím referenda na tzv. „volitelný režim (OPT IN)", kdy si DK samo zvolí oblasti právní a policejní
spolupráce, na nichž se bude chtít podílet. Na tomto přístupu se v roce 2015 dohodlo i pět hlavních politických
parlamentních stran. V prosinci 2015 ale referendum jednoznačně ukázalo zdrženlivý přístup této severské země k
prohlubování evropské integrace, když Dánové odmítli zrušení výjimky z primárního práva EU v oblasti justice. Další vývoj
z hlediska rušení výjimek z primárního práva EU lze proto jen těžko predikovat.

Dánsko liberalizovalo přístup na svůj pracovní trh pro všechny členské země EU.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Největší význam pro dánský zahraniční obchod má obchod se zeměmi EU, na které připadaly v roce 2017 celkem
cca dvě třetiny vývozu i dovozu.
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2017 (celkem) 2017 (EU) podíl v %

Vývoz 669,5 mld. DKK 407,4 mld. DKK 60,9 %

Dovoz 607,7 mld. DKK 427,9 mld. DKK 70,4 %

Obrat 1.277,2 mld. DKK 835,3 mld. DKK 65,4 %

Bilance +61,8 mld. DKK -20,5 mld. DKK

Největšími odběrateli dánského zboží byly sousední země z EU – SRN, Švédsko a Velká Británie, jejichž podíl na
dánském exportu činil cca 35 %. Dalšími významnými teritorii odbytu dánského zboží jsou (sestupně dle podílu
na vývozu) Nizozemsko, Francie, Polsko a Itálie. Také v dovozu je složení nejvýznamnějších obchodních partnerů prakticky
stejné.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Dánsko je jedním z největších poskytovatelů rozvojové pomoci na světě. Hlavním cílem dánské rozvojové pomoci je
snižování chudoby v rozvojových zemích. Znamená to podporu ekonomického růstu, jakož i rozvoj vzdělávání a
zdravotních služeb, zlepšování hygienických podmínek. Důraz je kladen i na posouzení vlivu na životní prostředí,
postavení žen ve společnosti a posilování demokracie a lidských práv. Prioritním kontinentem je Afrika.

V roce 2017 poskytlo Dánsko na rozvojovou pomoc cca 15,8 mld. DKK, což odpovídá 0,75 % HND (GNI). Dánsko patří
mezi pět zemí OECD, které jediné plní požadavek OSN na poskytování rozvojové pomoci nad úrovní 0,7 % HND.

Aktuální informace o dánské rozvojové pomoci jsou ke stažení na webových stránkách.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Obsah neuveden

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

Dle dostupných statistik za rok 2017 je evidentní výrazný nárůst vzájemné obchodní výměny. Zejména ve vývozu ČR
došlo za posledních pět let k mimořádné expanzi s růstem o cca 55 %. Přestože hodnota dovozu se takto silně nezvýšila, i
zde je zřejmý značný nárůst obchodních vztahů o více než 20 %. Celková obchodní bilance je pozitivní ve prospěch České
republiky.

Vývoj ZO ČR a Dánska za posledních pět let, mil. EUR

2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017
změna

Celkový obrat 1 646,7 2 237,8 2 136,4 2 196,6 2 347,6 + 42,6 %

Vývoz z ČR 999,4 1 511,0 1 380,2 1 467,4 1 553,4 + 55,4 %

Dovoz do ČR 647,4 726,7 756,1 729,1 794,2 + 22,7 %

Bilance ČR-DK + 352,0 +784,3 + 624,1 + 738,3 759,2

Zdroj: ČR, ČSÚ

Nejvýznamnější českou exportní položkou jsou farmaceutické výrobky (20 %) a osobní automobily, které tvořily v
minulosti cca čtvrtinu z celkového vývozu a v loňském roce cca 18 %. Na domácím trhu se dle statistik dánské
automobilové asociace De Danske Bilimportoerer prodalo za rok 2017 cca 13 300 osobních automobilů značky Škoda,
což představuje tržní podíl 7,1 %. Postupně narůstá také český vývoz automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen z
výrobních linek kolínského závodu TPCA.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura českého vývozu do Dánska stejně jako struktura dovozu do ČR je silně ovlivňována průmyslovými výrobky, které
nadále ve vzájemném obchodě převažují. Podíl na českém vývozu tvoří cca 55,6 % a na dovozu z Dánska 42,7 %.
Nejvýznamnější položkou v českém vývozu jsou farmaceutické výrobky (20 %) a osobní automobily (18 %), dále následují
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výrobky ze železa a oceli, elektrotechnické a komunikační výrobky atd.

V tabulkách je uvedena základní struktura vývozu, resp. dovozu, a poté je rovněž zpracován detailní přehled
nejobchodovanějších položek tříděných dle klasifikace SITC(4), který ilustruje velmi podrobně strukturu hlavních
obchodovaných komodit.

Následující tabulky uvádějí strukturu vzájemného obchodu z pohledu ČR za rok 2017:

Vývoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží Stat. hodnota v EUR (tis.) Podíl v %

Potraviny a živá zvířata 28 646 1,8 %

Nápoje a tabák 2 535 0,2 %

Surové materiály, nepoživatelné 6 052 0,4 %

Minerální paliva, maziva apod. 5 161 0,3 %

Živočišné a rostlinné oleje 315 - - -

Chemikálie a příbuzné výrobky 458 437 29,5 %

Tržní výrobky 188 223 12,1 %

Stroje a dopravní prostředky 706 775 45,5 %

Průmyslové spotřební zboží 156 214 10,1 %

Komodity a předměty obchodu jiné 1 069 - - -

Dovoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží Stat. hodnota v EUR (tis.) Podíl v %

Potraviny a živá zvířata 49 429 6,2 %

Nápoje a tabák 2 372 0,3 %

Surové materiály, nepoživatelné 23 886 3,0 %

Minerální paliva, maziva apod. 16 348 2,1 %
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Živočišné a rostlinné oleje 1 395 0,2 %

Chemikálie a příbuzné výrobky 259 916 32,7 %

Tržní výrobky 101 894 12,8 %

Stroje a dopravní prostředky 178 425 22,5 %

Průmyslové spotřební zboží 160 541 20,2 %

Komodity a předměty obchodu jiné 4 - - -

Vývoz - 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

Název zboží 2017

5429 Léčiva 308 575

7812 Motorová vozidla k dopravě osob 281 020

5422 Léčiva obsahující hormony a deriváty 74 976

7523 Ostatní zařízení k autom. zprac. dat 60 164

5416 Glykosidy, lečebné žlázy a jiné
orgány

25 366

7616 Televizní přijímače, i kombinované 23 769

7642 Mikrofony, reproduktory 23 766

7614 Ostatní monitory 22 896

6996 Výrobky ze železa nebo oceli 22 739

831 Plastické předměty k dopravě či
balení zboží

21 552

Dovoz - 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

Kód zboží Název zboží 2017

5429 Léčiva 109 347
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8942 Tříkolky, kočárky, hračky, puzzle 96 681

5422 Léčiva obsahující hormony a deriváty 44 770

5416 Glykosidy, léčebn žlázy nebo jiné
orgány

38 318

6842 Hliník. slitiny hliníku 29 852

7843 Ostatní díly a příslušenství
motorových vozidel

18 940

6732 Ploché válc. výrobky ze železa 10 627

6429 Výrobky z buničiny, papíru, lepenky 9 379

5822 Ost. pláty, desky, fólie z plastických
hmot, nelehčených

9 090

7478 Kohouty, ventily, armatury 7 812

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle údajů ČNB o struktuře běžného účtu platební bilance v relaci ČR - Dánsko představují v roce 2017 příjmy ze služeb
cca 17,5 %.

Struktura běžného účtu platební bilance v relaci ČR-DK

Běžný účet platební bilance – příjmy: Hodnota

- zboží 25 445,7 mil. CZK

- služby 6 536,0 mil. CZK

- prvotní důchody 886,0 mil. CZK

- druhotné důchody 54,0 mil. CZK

Celkem běžný účet 32 921,7 mil. CZK

Bilance vzájemné výměny služeb

Služby Hodnota
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- příjmy 6 536,0 mil. CZK

- výdaje 2 672,9 mil. CZK

- saldo 3 863,1 mil. CZK

Z hlediska struktury příjmů v oblasti služeb má hlavní podíl doprava (cca 35 %) a cestovní ruch (30 %).

Detailní přehled o struktuře služeb uvádí statistika ČNB - běžný účet platební bilance 2017 mezi ČR a Dánskem (v mil.
CZK):

Přehled o struktuře služeb - běžný účet platební bilance mezi ČR a Dánskem

Příjmy Výdaje Saldo

Doprava 2 455,1 1 199,2 1 255,9

Námořní doprava 39,9 268,5 -228,6

Letecká doprava 24,9 16,5 8,4

Ostatní doprava 2 388,0 913,6 1 474,4

Poštovní služby 2,2 0,6 1,6

Cestovní ruch 1 447,8 216,9 1 231,0

Pracovní cesty 211,8 153,4 58,4

Soukromé cesty 1 236,0 63,4 1 172,6

Ostatní služby

Služby v oblasti
stavebnictví

18,5 25,3 -6,8

Pojišťovací služby 43,4 29,2 14,2

Finanční služby 21,2 18,0 3,1

Služby výpočetní techniky a 517,4 151,5 365,9
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informační služby

Autorské a jiné odměny a
licenční poplatky

12,1 339,5 -327,3

Ostatní služby obchodní
povahy

813,7 597,3 216,4

Výzkum a vývoj 111,9 7,1 104,8

Odborné služby a
poradenské služby v oblasti
řízení

499,7 529,0 -29,3

Technické služby, služby
souvis. s obchodem a
ostatní podnikatel. služby

202,1 61,2 140,9

Osobní, kulturní a rekreační
služby

31,4 15,0 16,4

Vládní služby j.n. 0,0 0,0 0,0

Nezařazené služby 0,0 0,0 0,0

Čeští poskytovatelé služeb se z hlediska poptávek, resp. dotazů, obracejí na ZÚ ČR v Kodani či kancelář CzechTrade
(Zahraniční zastoupení se sídlem ve Stockholmu) spíše ojediněle, max. 4–5 x za rok, přičemž korespondence je směrována
většinou na žádosti o pomoc při hledání partnera, popř. na vstupní informace o teritoriu. Zpětné reakce jsou dosud
minimální, např. upozornění na bariéry při průniku na trh - vysoké vstupní náklady, požadovaná znalost dánštiny atd.

Pro budoucí působení českých poskytovatelů služeb lze za perspektivní, s reálnou šancí uspět na dánském trhu, uvést
následující oblasti:

• cestovní ruch
• logistika / doprava
• obchod s nemovitostmi
• podnikatelské aktivity (poradenství, právní služby, marketing, daně)

Na podporu exportu/importu služeb není v Dánsku zřízena specializovaná organizace. Dánským subjektům obchodujícím
se službami zajišťuje podporu Dánská obchodní rada (Danmarks Eksportrad, TDC-Trade Council of Denmark) - bez
rozlišení obchodu se zbožím a službami, která spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí. Nově byla proto založena
asociace poskytovatelů služeb Danish Service Industries při největším podnikatelském svazu v Dánsku -(Dansk Industri -
DI). Tato asociace (soukromého sektoru) byla založena na podporu domácích firem působících v oblasti služeb na
dánském trhu i v zahraničí. Celkový počet členů činí cca 1 500 společností. Bližší informace viz www.si.di.dk.

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

Rozvoji vzájemného obchodu napomáhá cca 90 společností s dánským kapitálem působících na českém trhu. Jde
jednak o společnosti výrobní, zaměřené většinou na technologie, ve kterých dánské firmy představují světovou špičku,
jednak o firmy podnikající v oblasti obchodu a služeb.

Pronikání dánských firem do zemí SVE bylo v 90. letech podporováno několika dánskými vládními fondy. Pro Českou
republiku měl význam především Investiční fond pro střední a východní Evropu (IOE). Fond se podílel na financování 32
projektů, do nichž dánské firmy investovaly částku cca 383 mil. DKK (1,3 mld. CZK). V mnoha případech byly projekty IOE
podpořeny granty pocházejícími z Fondu pro spolupráci v oblasti životního prostředí (7 projektů v ČR). Aktivity IOE
spojené s otvíráním nových projektů v přistupujících zemích skončily k datu jejich vstupu do EU.

Některé z firem, které za pomoci fondu v ČR investovaly, patří nyní k nejvýznamnějším vývozcům (Dansk Eternit
Holding, A.P. Moeller-Maersk, DISA, Norwood, Marius Pedersen). Významným investorem v oboru realit se stala
společnost TK Development, která se podílela na výstavbě velkých nákupních center po celé ČR. Vedle těchto
společností mají své majetkové účasti v ČR ještě např. LEGO A/S, Rockwool A/S, NKT Holding, Bang&Olufsen,
Coloplast, Fibertex, Faerch Plast, Jysk, Kompan, Novo Nordisk, atd.

Nejnovější významnou investicí bylo rozšíření závodu na výrobu hraček LEGO.

České firmy se prakticky kapitálově v Dánsku neangažují.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Dopisem ministra zahraničních věcí České republiky ze dne 21. 3. 1994, resp. odpovědí dánské strany z 2. 5. 1994, byla
stvrzena sukcese do 15 bilaterálních smluv a dohod.

V současné době jsou v platnosti následující smluvní dokumenty:

• Dočasná úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Dánským královstvím (výměna nót, Praha 18.
4. 1925)

• Rozhodčí smlouva mezi ČSR a Dánskem (Praha 30. 11. 1926)
• Dohoda mezi Republikou Československou a Dánským královstvím o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších

výhodách na Grónsko (výměna nót, Kodaň 26. 8. 1929)
• Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi ČSR a Dánským královstvím (Kodaň 12. 5. 1937)
• Dohoda mezi ČSR a Dánským královstvím o vypořádání určitých nároků (Praha 23. 12. 1958)
• Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě (Praha 21. 1. 1969)
• Dohoda mezi ČSSR a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci (Kodaň 9. 11. 1970)
• Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a

majetku (Praha 5. 5. 1982)
• Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím

(Kodaň 16. 10. 1984)
• Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti (výměna nót, Kodaň 5. 6. 1990)
• Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky (Praha 19. 2. 1991)
• Dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí (Dobříš 23. 6. 1991)
•
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Protokol ke Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z
příjmu a z majetku (Praha 11. 9. 1992)

• Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království (Stockholm, 4. 6. 1998)
• Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku

v oboru daní z příjmu (Praha, 25.8.2011)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Není ze strany ČR poskytována ani přijímána.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obsah

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

Sektorové příležitosti

I) A - Perspektivní sektor: Dopravní infrastruktura

Konkrétní příležitosti:

• 8603 - železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem
• 8607 - Části vozidel železniční a jiné kolejové dopravy

Hlavní důvody:

V současné době probíhá v Dánsku rozsáhlý investiční plán (Togfonden) na modernizaci železniční infrastruktury (včetně
obnovy vozového parku), který patří k největším dopravním investicím v novodobé historii země. Objem investic
přesahuje 100 mld. CZK. Dánské státní dráhy (DSB) i státní/komunální společnosti odpovědné za realizaci projektů
poptávají vlaky, lokomotivy, vagóny, tramvaje, atd. Realizace proběhne v letech 2018 - 2021.

Významné projekty na výstavbu tratí LRV (Light Rail Vehicles) probíhají rovněž ve velkých dánských městech (Kodaň,
Aarhus, Odense).

B - Perspektivní sektor: Energetický průmysl

Konkrétní příležitosti:

• 7309 - nádrže, cisterny apod. z železa, oceli
• 8402 - generátory pro výrobu vodní páry aj.
• 8405 - generátory plynové
• 8406 - turbíny na páru vodní a jinou
• 8409 - části, součásti pro motory pístové
• 8411 - turbo-jets, turno-propellers a další plynové turbíny
• 8414 - čerpadla, vzduchové kompresory
• 8507 - akumulátory elektrické

Hlavní důvody:

V Dánsku byla zahájena rozsáhlá modernizace energetické sítě a výroby s cílem zvýšit energetickou účinnost a podíl
obnovitelných zdrojů (Energy Agreement 2020). Spotřeba energie přitom činí cca 90,5 mil GJ. Celková hodnota investic
státního i soukromého sektoru je proto odhadována v řádu několika desítek miliard CZK.
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ČR má v Dánsku velmi dobré reference z úspěšné realizace řady energetických projektů (elektrárny, teplárny, spalovny
atd.). Naše firmy mají proto mimořádnou šanci podílet se na další výstavbě a modernizaci místní energetické sítě, a to
především prostřednictvím technologických dodávek - turbín, generátorů, transformátorů, úpraven vod, potrubních
systémů a nádrží, tepelných izolací, atd.

C - Perspektivní sektor: Zemědělský a potravinářský průmysl

Konkrétní příležitosti:

• 8433 - stroje žací, mláticí, sekačky
• 8434 - stroje dojicí, mlékárenské
• 8706 - chassis traktorů
• 8708 - části a příslušenství motorových vozidel

Hlavní důvody:

Dánský trh zemědělských strojů patří v poměru k velikosti země k největším v Evropě. Silně je zde rozvinutá rostlinná i
živočišná výroba. Z celkové plochy Dánska je obděláváno cca 69 % (2,6 mil. ha). V současné době je zde cca 45 tisíc
zemědělských farem, přičemž výrazně dominují zejména malé farmy do 30 ha (celkový počet traktorů proto přesahuje
100.000 ks). Dynamicky se rozvíjí i ekologické zemědělství. Pro české výrobce se tak nabízejí obchodní příležitosti
především v dodávkách zemědělské techniky (traktory, secí stroje, pluhy, návěsy), ev. subdodávkách a náhradních dílech
na již dodané zemědělské stroje. Celková hodnota hrubých investic v dánském zemědělském sektoru činí více než 30 mld.
CZK.

D - Perspektivní sektor: Obranný průmysl

• 8526 - radiolokač a radionavigační přístroje
• 9302 - revolvery, pistole
• 9303 - ostatní střelné zbraně

Hlavní důvody:

V současné době dánské ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, policie i bezpečnostní služby zahájily přípravy na
obměnu výzbroje a zejména střelných zbraní. Konkrétně se jedná o pistole, pušky, automatické zbraně, atd. Nyní probíhá
tzv. collecting information s tím, že cílem je získat různé modely a značky zbraní a poté vyhodnotit vlastní zadání. Zbraně
jsou určeny pro místní podmínky, ale i pro příslušníky zahraničních misí. Celkový objem veřejných tendrů se odhaduje na
25 mld. CZK.

Dalším potencionálním trhem je i Grónsko, autonomní území Dánska, kde střelné resp. střelecké zbraně patří k základní
vybavenosti místních obyvatel. Objem exportu do Grónska v této komoditě výrazně stoupá.

E -Perspektivní sektor: Stavební průmysl
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Konkrétní příležitosti:

• 4408 - dýhy, lišty na překližky
• 4409 - dřevo profilované, hoblované, broušené
• 5909 - hadice apod., textílie trubkové i s armaturou
• 6810 - výrobky z cementu a betonu
• 6813 - materiál třecí, výrobky z něho
• 6815 - výrobky z kamene aj. hmot nerostných
• 6907 - dlaždice, obkladačky ap. keramické
• 7003 - sklo lité, profilové, ploché, válcované, nezpracované
• 7206 - železo, ocel nelegovaná v ingotech
• 7213 - tyče, pruty ze železa nebo oceli neleg.
• 7217 - dráty ze železa nebo oceli nelegované
• 7301 - štetovice ze železa, oceli, profily aj., svařované
• 8544 - dráty, kabely, vodiče elektr.

Hlavní důvody:

V rámci rozsáhlých developerských projektů, nebo jako subdodávky. Např. pro největší investiční evropský dopravní
projekt - Femern Belt, dopravního spojení Dánska a Německa prostřednictvím nejdelšího a nejhlubšího podmořského
tunelu kombinujícího vlakovou a automobilovou dopravu. Hodnota investice činí cca 190 mld. CZK (dokončení v r. 2028).

Zároveň dojde k dalšímu infrastrukturnímu rozvoji Dánska - výstavba železničních tratí, komunikací, stavby mostů a
terminálů, výstavba nemocnic, budování developerských a průmyslových parků, logistických center atd. Celkem se jedná o
430 projektů plánovaných do roku 2020, jejichž hodnota by mohla dosáhnout až 1.240 mld. CZK.

Aktuální sektorové příležitosti pro Dánsko

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

5.2 Kalendář akcí

Datum (od - do) Název Místo

23. - 25. 2. 2018 Česká účast na mezinárodním
veletrhu FERIE FOR ALLE

Herning

9. - 12. 4. 2018 PROPED - Podnikatelská mise do
Grónska

Nuuk, Ilulisat

27. -28. 6. 2018 Konzultace pro české podnikatele Praha

30. - 31. 8. 2018 Světový potravinový kongres Kodaň
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(delegace ČR)

25.- 28. 10. 2018 PROPED - Prezentace
incomingového turismu v Kodani

Kodaň

27.- 30. 11. 2018 Mezinárodní zemědělský veletrh
AGROMEK

Herning
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
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 Dánsku neexistují ve vztahu k ČR žádné zásadní kulturní či jazykové překážky. Přesto je Dánsko z hlediska úspěšného
proniknutí na trh obtížnou zemí. Dánský trh je do velké míry kapacitně i strukturálně (např. ve strojírenství) omezen a je
silně propojen s ekonomikami sousedních zemí. Preferována jsou dlouhodobá a stabilní obchodní spojení. Veškeré
přístupy k obchodu a prodejní techniky se musí přizpůsobovat velké konkurenci, zejména v těchto oblastech:

• ceny: nákupní organizace mají snahu požadovat podstatnou slevu oproti základním cenovým nabídkám
• dodací lhůty: rychlá a bezpečná dodávka je samozřejmostí
• záruka dodavatelů: zahraniční dodavatelé musí být schopni dodávat z dánského skladu a zabezpečit po-prodejní

servis a údržbu (závisí ovšem na druhu zboží)

Na dánský trh je možné proniknout několika cestami:

• joint-venture
• přímá spolupráce s konečným odběratelem
• standardní spolupráce s importérem
• jmenování zástupce (výhradní-nevýhradní, za provizi)
• zřízení pobočky
• franchising

Distribuční kanály závisí na druhu zboží. Investiční zboží pro výrobní spotřebu a nerostné suroviny jsou nejčastěji
prodávány prostřednictvím obchodního zástupce. Specializované high-tech komodity jsou obvykle dodávány
prostřednictvím větších obchodních zástupců, kteří disponují odpovídajícím servisním zázemím. U spotřebního zboží
většinou operují zástupci, ale stále více se upřednostňují přímé dodávky obchodním domům a řetězcům. Tato rostoucí
tendence se uplatňuje zejména u potravin, kde existuje několik silných maloobchodních řetězců s vlastním dovozním a
distribučním oddělením (asi 30 významných dovozců potravin).
I když je v posledních letech patrná tendence k posilování přímých prodejů (zejména dovozy ze států EU), řada dánských
společností dává přednost zprostředkovaným dodávkám před přímými dovozy ze zahraničí, pokud se jedná o dobře
fungující obchodní spojení s určitou tradicí. O úspěšnosti proniknutí na trh sice rozhoduje čistě obchodní aspekt nabídky,
ale dánské podniky zpravidla nerady mění své dodavatele.
Franchising je určitou možností, ale zatím existuje jen málo takových případů (potraviny, opravny bot, půjčovny vozů).
Prodej „do domu" zákon zakazuje. Postupně se rozvíjí přímý marketing (objednávková služba z katalogu atp.).

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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Dánský vývozní a dovozní režim vychází z členství Dánska v EU a uplatňování všech dohod v rámci WTO týkajících se
obchodu a investic. Technické překážky obchodu obecně neexistují. Vývoz je v zásadě liberalizován. Činnost vývozců je
koordinována, a to při exportu průmyslových výrobků Konfederací dánského průmyslu (Dansk Industri), zemědělských a
potravinářských výrobků Dánskou zemědělskou radou (Dansk Landbrugsraadet). Menší vývozci mohou využít Konfederaci
malých a středních podniků (Handvaerksraadet). Vývoz citlivých položek, resp. vývoz do citlivých teritorií, je regulován
Dánskou agenturou pro rozvoj podnikání a bydlení (Erhvervs – og Boligstyrelsen). Dovozní režim je převážně
liberalizován, existuje velmi málo omezení pro dovoz zboží a služeb. Zboží, které je uvedeno na tzv. negativní listině,
podléhá dovoznímu licenčnímu řízení (alkohol, zbraně, vybrané léky, chemikálie a některé potraviny). Kromě toho jsou
pro některé výrobky předepsána dovozní povolení. Z hlediska ochrany spotřebitele má dohled nad dánským trhem
Agentura na ochranu spotřebitele, která je též garantem příslušných dánských zákonů (zejména Zákon o bezpečnosti
výrobků, Zákon o marketingových praktikách, Zákon o cenovém značení, Požadavky na hračky a výrobky, které pro svůj
vzhled mohou být zaměněny s potravinami) a odpovídá též za dodržování příslušných unijních nařízení a směrnic (např.
Nařízení 2001/95/EC o obecné bezpečnosti výrobků).

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční nebo tuzemský právní subjekt může založit a vlastnit obchodní společnosti na území Dánska.

Rejstřík veřejných a soukromých společností, komerčních nadací, evropských zájmových sdružení, finančních institucí,
družstev, sdružení, a ostatních podniků s ručením omezeným vede Dánská agentura pro obchod a společnosti (Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen). Jeho prostřednictvím je možno získat výpisy/informace o firmách, bezplatně však jen ve velmi
omezeném rozsahu.

Nejčastějšími právními formami společností v Dánsku je akciová společnost a společnost s ručením omezeným.

Akciová společnost (A/S)

Akciová společnost může být založena jedním nebo více zakladateli. Kapitálové minimum potřebné k založení akciové
společnosti je 500 000 DKK. Tento kapitál může pocházet z finančních prostředků členů akciové společnosti či z jiných
aktiv. Kapitál je dále rozdělen na akcie, které mohou být nabízeny široké veřejnosti.

K tomu, aby akciová společnost mohla být založena, je potřeba ji registrovat u Dánské agentury pro obchod a společnosti
(tato registrace musí proběhnout nejpozději do osmi dnů před zahájením podnikání). Dále je nutné uhradit základní
kapitál ve stanovené výši.

Majitelé akcií nejsou osobně odpovědni za závazky celé společnosti. Ručí pouze do výše svých vkladů.

Akciová společnost s majoritou zahraničního kapitálu musí mít ředitele s trvalým pobytem v Dánsku, stejně je tomu u
poloviny členů dozorčí rady.

Základní informace o společnosti lze nalézt zdarma na www.virk.dk.

Společnost s ručením omezeným (ApS)

Společnost s ručením omezeným může založit jeden nebo více společníků. Výše základního kapitálu společnosti musí činit
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80 000 DKK. Tato částka musí být splacena nejpozději v okamžiku založení společnosti. Kapitál může být ve formě zboží,
zařízení nebo hotovosti. Podmínkou založení společnosti s ručením omezením je sepsání zakladatelské listiny a seznamu
řídících členů společnosti. K tomu, aby společnost mohla existovat, je potřeba, aby v čele společnosti byla výkonná rada
nebo představenstvo. Všeobecnou podmínkou je, že manažeři a nejméně polovina členů představenstva musí být dánské
státní příslušnosti nebo občany EU.

Základní údaje o společnosti lze nalézt zdarma na www.cvr.dk.
Zahraniční akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným mohou v Dánsku zřizovat své filiálky. K tomu je
třeba mít výpis z obchodního rejstříku ze země, ve které má společnost sídlo a přihlásit se u dánského ústředního
obchodního rejstříku, který je veden Agenturou pro obchod a společnosti. Zapsání se vyhlašuje v dánském úředním listě
(Statstidende).

Kromě toho je možné založit tzv. zastoupení. To nemusí být zapsáno do obchodního rejstříku a neplatí také podnikové
daně. Jeho působnost je však omezena (např. na získávání objednávek bez vlastního prodeje, na propagaci, na vymáhání
pohledávek).

Akciové společnosti i společnosti s ručením omezeným mohou být registrovány u Dánské agentury pro obchod a
společnosti dvěma různými způsoby: elektronickou registrací nebo pomocí klasické listinné registrace. Nejčastějším
způsobem je elektronická registrace. Je rychlejší a méně nákladná. Pomocí online registrace je reálné dosáhnout založení
společnosti již do čtyř pracovních dnů. (www.businessindenmark.dk)

Pozn.: Proces registrace společnosti v Dánsku patří k nejrychlejším na světě; Kodaňská investiční agentura na svých
stránkách (www.copcap.dk) v tomto kontextu uvádí, že s pomocí specializované právní kanceláře je možno proceduru
zvládnout i během dvou pracovních dnů. Cena za takovouto právní pomoc se pohybuje v rozmezí 4 000 – 6 000 DKK.

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

Náležitá propagace je víceméně nutností, záleží ovšem na druhu zboží a formě obchodního spojení. Mezi nejúčinnější
druhy reklamy patří novinová inzerce (tři hlavní deníky s celostátní působností a různá odvětvově zaměřená periodika).
Dánové hodně a rádi čtou. Vzhledem k vysokém stupni využívání internetu v zemi mohou zejména firmy mající svoji
vlastní webovou stránku zařadit informaci o společnosti a odpovídající odkaz na některý z významných portálů.
Nejnavštěvovanějšími portály jsou v současnosti www.google.dk a www.yahoo.dk. Níže uvádíme seznam hlavních deníků,
první tři dosahují nákladu přes 100 000 výtisků denně):

Celostátní:

• Politiken (www.politiken.dk)
• Berlingske (www.berlingske.dk, www.b.dk)
• Jyllands-Posten, Morgenavisen (www.jp.dk)
• Boersen - deník s ekonomickou tématikou - obdoba Hospodářských novin - www.borsen.dk

Regionální:

• Nordjyske Stiftstidende
• Aarhus Stiftstidende
• Fyens Stiftstidende
• Frederiksborg Amts Avis
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• Jydske Vestkysten
• Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad
• Lolland-Falsters Folketidende
• Information
• Fyns Amts Avis
• Holbaek Amts Venstreblad
• Horsens Folkeblad
• Kristeligt Dagblad
• Midtjyllands Avis
• Erhvervsbladet

Srovnávací reklama je v zásadě přípustná, ale pouze za předpokladu doložitelných věcných rozdílů. Předpisy jsou
obsaženy v zákoně o nekalé soutěži (markedsforingsloven).

Veletrhy

Nejvýznamnější veletrhy a výstavní akce se v Dánsku pořádají v Herningu, Kodani, Fredericii, Vejle a Odense (viz kontaktní
adresy uvedené níže). Podrobný kalendář veletrhů lze nalézt na: http://www.biztradeshows.com/denmark/

Messecenter Herning
Vardevej 1
DK-7400 Herning
Tel: +45 - 99 26 99 26
Fax: +45 - 99 26 99 00
www.mch.dk

Bella Center A/S
Center Boulevard
DK-2300 Copenhagen S
Tel: +45 - 32 52 88 11
Fax: +45 - 32 51 96 36
www.bellacenter.dk

Fredericia Exhibition & Conference
Centre Dronning Margrethe Hallen
Vestre Ringvej 101
DK-7000 Fredericia
Tel: +45 - 75 92 25 66
Fax: +45 - 75 93 21 49
www.messec.dk

email: messec@messec.dk
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Odense Congress
Center Oerbaekvej 350
5220 Odense S
Tlf: 65 56 01 00
Fax: 65 56 01 99
www.occ.dk

email: occ@occ.dk

Vejle / Nord-Fair A/S
Gongehusvej 106
DK-2950 Vedbaek
Tel: +45 - 45 89 12 77
Fax: +45 - 45 89 12 44
www.nord-fair.dk/

K významným akcím patří především veletrh zemědělské techniky Agromek (www.agromek.dk), který se koná jednou za
dva roky v Herningu. Oficiální účast ČR na tomto veletrhu je zvažována i v roce 2018.

Zájem je i o veletrh HI (Herning Industri, www.hi.industri.dk), kde se pravidelně představují čeští průmysloví
subdodavatelé. Tento veletrh, pořádaný rovněž jednou za dva roky (připravován v r. 2019, atd.), by měl patřit i do
budoucna k pravidelným proexportním akcím českých podniků.

Na oblast cestovního ruchu se specializuje veletrh Ferie for Alle v Herningu (www.ferieforalle.dk/) a rovněž veletrh Ferie
Bella v Kodani.

K významným veletrhům v Kodani patří Copenhagen Design and Furniture Fair - CODE (www.code.dk, každoročně). Z
ostatních "kodaňských" veletržních aktivit je možno doporučit rovněž účast na Copenhagen International Fashion Fair
(www.ciff.dk, každoročně, únor a srpen).

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

V Dánsku je zaručena dostatečná ochrana práv týkajících se duševního vlastnictví. Dánsko je členem WIPO (World
Intelectual Property Organization). Dodržuje Pařížskou úmluvu o průmyslovém vlastnictví, ratifikovalo Evropskou úmluvu
o patentech a Patentovou úmluvu EU a dále Štrasburskou a Budapešťskou konvenci.

V oblasti copyrightu je Dánsko účastníkem Světové úmluvy o copyrightu z r. 1952 a její změny v r. 1971, dále přistoupilo k
Mezinárodní konvenci o ochraně tvůrčí činnosti (1961) a Konvenci o výrobcích fonogramů (1971).

V oblasti ochranných známek je Dánsko členem nařízení z Nice 1957 a jeho revize z r. 1967. Jinak je dánská legislativa
harmonizována s nařízeními EU o ochranných známkách. V rámci EU Dánsko prosazuje vytvoření jednotného systému
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ochranných známek.

Ochrana hospodářské soutěže je upravena zákonem č. 384 O hospodářské soutěži z 10. června roku 1997. V roce 2000
byl aktualizován dodatkem upravujícím kontrolu fúzí (zák. č. 416 z 31. 5. 2000).

V rámci bilaterální relace nejsou známy případy porušení práv duševního vlastnictví.

6.6 Trh veřejných zakázek

Dánská praxe naplňuje požadavky vyplývající z WTO/GATT Public Procurement Code a z legislativy EU: nařízení
93/36/EEC, 93/37/EEC a 93/38/EEC. Každému nákupu, který přesahuje hodnotu 1,5 mil. DKK, musí předcházet vypsání
veřejné zakázky. Dánské státní úřady provádějí ročně nákupy v hodnotě cca 100 mld. DKK, přičemž tato hodnota se dělí v
přibližném poměru 50:50 mezi ústřední orgány a krajské (místní) orgány státní správy. Na cca 9 mld. DKK je vypisováno
výběrové řízení. Zahraniční společnosti vyhrávají okolo 10 % všech výběrových řízení. Většina těchto zahraničních
společností pochází převážně z Německa nebo Švédska. Při hodnocení nabídek jsou kritéria životního prostředí a
energetické náročnosti stejně důležitá jako otázky ceny, kvality a dodacích podmínek.

Veřejné zakázky jsou uveřejňovány jednak v "Supplement to the Official Journal of the European Communities" a také v
deníku

LICITATIONEN
Smedeholm 12-14
DK-2730 Herlev
Email: licitationen@licitationen.dk
Web: www.licitationen.dk

Dokumenty jsou převážně v dánštině.
Veřejné zakázky v zemích EU jsou i na internetové adrese http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do , kde jsou
informace aktualizovány denně. Oznámení o veřejných zakázkách lze procházet, vyhledávat v nich a třídit je dle země,
regionu, obchodního sektoru a dalších kritérií. Informace o každém dokumentu s veřejnou zakázkou se uveřejňují ve 23
úředních jazycích EU.

Nákup pro státní orgány a veřejné instituce v Dánsku zajišťuje společnost (ve volném překladu Státní a komunální
nákupní služba, a.s.) :

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
H.C. Hansen Gade 4
2300 København S
Tlf.: 3342 7000
Fax.: 3391 4144
Web: www.ski.dk
E-post: ski@ski.dk

Nákupní organizace na všech úrovních mohou používat rámcové kontrakty, kdy největší spotřebitel uzavře dohodu s
jedním nebo více dodavateli příslušného druhu zboží.
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6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Dánské firmy a obchodníci jsou známi svou korektností v obchodních záležitostech, ve kterých je pro Dána "my word - my
bond".

Spory se vedou před úředními soudy. V Dánsku je 12 úředních soudů první instance, 2 Zemské soudy a Nejvyšší soud. Do
hodnoty 500 000 DKK se zahajuje soudní řízení u soudu první instance podle sídla dlužníka. Rozhodnutí dánských soudů
jsou všeobecně velmi mírná, co se týče náhrady škod a ušlého zisku. Škoda musí být skutečná a kvantitativně doložená. V
dánské soudní praxi je velmi obtížné získat náhradu za nepřímé škody.

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

Neexistují zásadní problémy či rizika. Dánsko je zastáncem svobodné hospodářské, obchodní a investiční politiky. Existuje
jen málo omezení pro zahraniční investory (viz např. kapitola 9.1.). Je zde dobrý legislativní systém a vyvlastnění je možné
pouze v souvislosti s veřejnými stavebními pracemi při 100% kompenzaci. Neexistují omezení na kapitálové převody a
valutovou výměnu. Produktivita práce je vysoká, inflace je stabilně nízká. Dánské mzdy jsou vysoké, ale příspěvky ze
strany zaměstnavatelů, neboli jejich náklady na pracovní sílu, jsou nižší než v ostatních zemích EU, takže ve srovnání se
SRN, Norskem nebo Nizozemskem jsou zde náklady na pracovní sílu nižší. Vlastnictví, včetně intelektuálního, je dobře
chráněno.

S ohledem na složitý daňový systém lze doporučit právní konzultaci před začátkem ekonomických aktivit na dánském
trhu.

Platební morálka

Opatrnost je jistě nezbytná u nových obchodních spojení s dosud neověřenými partnery. Většinu dánských firem tvoří
malé společnosti s nepříliš silným kapitálovým zázemím a v těchto případech je možnost bankrotu reálná. Tomu musí
odpovídat platební podmínky. U investičního zboží platí běžné postupy (záloha, část platby při dodání, krytý úvěr).
V každém případě ale zejména u nových obchodních partnerů doporučujeme ověřit věrohodnost firmy, a to například zda
je vůbec v Dánsku registrovaná, což lze zjistit na veřejně přístupných internetových stránkách http://www.cvr.dk , kde je
možno zadat buď název firmy (virksomhedsnavn), či číslo obchodní registrace (CVR nr.).

Bližší informace o firmách registrovaných v Dánsku můžete získat při zadání jejich CVR. Pro přístup do databáze CVR.DK je
nutno se předem zaregistrovat.
Úrok z prodlení platby lze uplatnit, pokud to bylo uvedeno v kupní smlouvě nebo na faktuře. Výše úroků závisí na dohodě
a pokud taková není, počítají se úroky z prodlení ve výši 6 % nad diskontní sazbou Dánské národní banky. Pokud se
nedocílí zaplacení přímým upomínáním a vymáháním ze strany vývozce, je prakticky nezbytné hledat pomoc u dánských
právníků.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Cestovní doklady k cestám do EU (včetně Dánska):
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• všechny typy platných cestovních pasů, a to se strojově čitelnými a biometrickými údaji, nebo bez strojově čitelných
a biometrických údajů,

• všechny typy platných občanských průkazů ve formě identifikační karty, a to se strojově čitelnými údaji, nebo bez
strojově čitelných údajů,

• nedoporučuje se používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem), protože by to
mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti nebo poškození;

Upozorňujeme, že od roku 2012 pozbyly platnosti zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů, a proto je třeba, aby
nezletilý občan ČR i při své cestě s rodiči některým z výše uvedených dokumentů disponoval.

Grónsko a Faerské ostrovy:
Grónsko a Faerské ostrovy jsou autonomními součástmi Dánského království, nejsou však součástí EU a Schengenského
prostoru. Občané EU mohou na turistické cesty do 90 dnů cestovat bez víza s platným cestovním pasem (ZÚ
nedoporučuje cestovat pouze na občanský průkaz).

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Od 1. května 2009 mohou občané nových členských států včetně České republiky pracovat na území Dánska bez
pracovního povolení, jestliže jejich pracovní smlouva a pracovní podmínky jsou v souladu s platnými kolektivními
smlouvami na dánském pracovním trhu. Po zahájení práce v Dánsku je nutné vyřídit si potvrzení o pobytu pro občany EU,
které vydává příslušný úřad státní správy. Více informací naleznete na: www.statsforvaltning.dk .

Souhrnné informace o podmínkách pobytu v Dánsku: www.newtodenmark.dk, www.nyidanmark.dk .

Pro účely řádných daňových odvodů je nutné vyřídit si daňovou kartu, kterou vydává příslušný daňový úřad. Více
informací o daních a registraci vozidla naleznete na: www.skat.dk.

Firmy, které vysílají pracovníky do Dánska, se musí registrovat v dánském Registru zahraničních firem, které vysílají
zahraniční pracovníky. Více informací naleznete na: www.virk.dk/rut.

Další informace naleznete rovněž na webových stránkách

• o práci v Dánsku
• pravidla pro rezidenty
• úkony při příjezdu
• hledání práce v Dánsku

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestách do Dánska doporučujeme vzít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Na základě jeho předložení má pojištěnec jednoho členského státu EU na území druhého členského státu nárok na
nezbytnou zdravotní péči. Ve státech EU a EHP má občan ČR s Evropským průkazem zdravotního pojištění stejné
podmínky pro čerpání zdravotní péče jako dánští občané v rámci veřejného zdravotního pojištění. V Dánsku je nutné
očekávat spoluúčast u mnoha lékařských úkonů, zejména při ošetření u zubaře (až 100 %), a častý je doplatek také u
většiny léků na recept.
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Po návratu do ČR je možné prostřednictvím příslušné zdravotní pojišťovny žádat refundaci účtů za platby v hotovosti.

Z veřejného zdravotního pojištění nejsou hrazeny náklady na převoz pacienta do ČR nebo repatriace ostatků. Uhradit
nelze ani péči poskytnutou v soukromém zdravotnickém zařízení. Proto se doporučuje uzavřít před cestou komerční
cestovní zdravotní připojištění. Finančně dostupné zdravotní připojištění umožňuje úhradu výdajů do stanovených limitů
a 24hodinovou asistenční službu v českém jazyce.

Seznam lékáren otevřených 24 hodin denně.
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7. Kontakty
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

Velvyslanectví ČR v Kodani má teritoriální působnost pro Dánsko, Faerské ostrovy a Grónsko.
Ryvangs Allé 14-16
DK-2100 Copenhagen Ø
Tel: +45 39 10 18 10 sekretariát
Fax: +45 39 29 09 30
E-mail: copenhagen@embassy.mzv.cz

Dopravní spojení na velvyslanectví je uvedeno na webových stránkách www.mzv.cz/copenhagen.

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

Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
Loretánské nám. 5
118 00 - Hradčany, Praha 1
Tel. +420 224 182 902
E-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor zahraničně ekonomických politik (Odbor 51500)
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Tel. +420 224 852 618

Agenda agentury CzechTrade je zajišťována prostřednictvím ZK ve Stockholmu na adrese:
Villagatan 21
SE-100 41 Stockholm
Tel: +46 82 36 712 (710)
E-mail: info@czechtrade.se
Web: www.czechtradeoffices.com

Zahraniční zastoupení České centrály cestovního ruchu CzechTourism
Scandinavia sídlí rovněž na adrese Velvyslanectví ČR ve Stockholmu
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Villagatan 21
SE-100 41 Stockholm
Tel.: +46 8 44 04 239
Fax: +46(0)8 411 28 55
E-mail: stockholm@czechtourism.com

Agentura CzechInvest
zajišťuje Dánsko prostřednictvím regionálního reprezentanta CzechInvest Scandinavia se sídlem v Praze
Tel.: +420 296 342 809
E-mail: scandinavia@czechinvest.org
Web: www.czechinvest.org

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

V případě nutnosti první pomoci je možné volat (z veřejných telefonních automatů zdarma) tísňové číslo 112, které
sdružuje centrálu rychlé lékařské pomoci, policie a hasičů.

7.4 Internetové informační zdroje

Portály
• www.borger.dk portál veřejných institucí pro orientaci ve státním systému Dánska, dánsky
• www.google.dk nejnavštěvovanější portál s výkonným vyhledávačem
• www.virksomhedsguiden.dk portál v dánštině s odkazy na nejdůležitější stránky v angličtině
• www.dst.dk/en odkaz na anglickou verzi statistického portálu www.dst.dk, kde je k nalezení „opravdu vše měřitelné"

o Dánsku vč. roční statistické ročenky
• www.um.dk/en stránky dánského MZV, stovky stran informací o Dánsku, anglicky
• www.visitdenmark.com různé turistické informace v několika jazycích
• www.visitcopenhagen.com/tourist turistické informace o dění v Kodani v několika jazycích
• www.dmi.dk Dánský meteorologický institut - předpověď počasí na dalších 5 dnů, dánsky i anglicky
• www.dsb.dk Dánské státní dráhy - vlakové a autobusové spojení, dánsky, anglicky a německy
• www.krak.dk mapy měst, plánovač tras, exportní katalog firem, telefonní čísla a adresy fyzických i právnických osob,

dánsky
• www.degulesider.dk telefonní seznam - Zlaté stránky vč. map a itinerářů, dánsky
• www.danskerhverv.dk Dánská obchodní komora, hlavní zástupce importérů, dánsky, anglicky
• www.skat.dk přehled cel a daní, dánsky
• www.erhversstyrelsen.dk obchodní rejstřík, dánsky a částečně anglicky
• www.copcap.dk zakládání společností v Dánsku, anglicky
• www.cphpost.dk anglicky psané noviny Copenhagen Post
Turistika, praktické informace
• www.um.dk/en stránky dánského MZV, stovky stran informací o Dánsku, anglicky
• www.visitdenmark.com různé turistické informace v několika jazycích
• www.visitcopenhagen.com/tourist turistické informace o dění v Kodani v několika jazycích
• www.dmi.dk Dánský meteorologický institut - předpověď počasí na dalších 5 dnů, dánsky i anglicky
• www.dsb.dk Dánské státní dráhy - vlakové a autobusové spojení, dánsky, anglicky a německy
• www.krak.dk mapy měst, plánovač tras, exportní katalog firem, telefonní čísla a adresy fyzických i právnických osob,

dánsky
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• www.degulesider.dk telefonní seznam - Zlaté stránky vč. map a itinerářů, dánsky
• www.danskerhverv.dk Dánská obchodní komora, hlavní zástupce importérů, dánsky, anglicky
• www.skat.dk přehled cel a daní, dánsky
• www.eogs.dk, www.datacvr.virk.dk/data obchodní rejstřík, dánsky a částečně anglicky
• www.copcap.dk zakládání společností v Dánsku, anglicky
• www.cphpost.dk anglicky psané noviny Copenhagen Post
Obchodní kontakty
• www.degulesider.dk telefonní seznam - Zlaté stránky vč. map a itinerářů, dánsky
• www.danskerhverv.dk Dánská obchodní komora, hlavní zástupce importérů, dánsky, anglicky
• www.skat.dk přehled cel a daní, dánsky
• www.erhvervsstyrelsen.dk obchodní rejstřík, dánsky a částečně anglicky
• www.copcap.dk zakládání společností v Dánsku, anglicky
Aktuální zprávy v angličtině
• www.cphpost.dk anglicky psané noviny Copenhagen Post
• www.thelocal.dk anglicky psaný zpravodajský deník
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