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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Nizozemsko, někdy také nesprávně Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království, která leží v
severozápadní Evropě na pobřeží Severního moře. Na východě hraničí s Německem a na jihu s Belgií. Z celkové rozlohy
41 526 km² tvoří 18,41 % vodní plocha. Žije zde 17,3 milionu obyvatel a s hustotou zalidnění 510 obyvatel na km² se
jedná o jednu z celosvětově nejhustěji osídlených zemí. Skoro polovinu těchto obyvatel zahrnuje konurbace Randstad,
kterou tvoří čtyři velké aglomerace - Amsterdam, Haag, Rotterdam a Utrecht. Oficiálním hlavním městem je Amsterdam,
většinu funkcí hlavního města však plní Haag, který je sídlem nizozemského krále, parlamentu a vlády. Vedle Nizozemců,
kteří tvoří převážnou většinu obyvatelstva, žijí v zemi také původní menšiny Frísů a Němců. V Nizozemsku také žijí
imigranti ze stávajících a bývalých nizozemských zámořských území - Surinamu, Nizozemských Antil a Indonésie. Další
poměrně početné jsou komunity přistěhovalců z Maroka a jiných arabských zemí, z Turecka i mnoha dalších asijských
zemí.

Nezávislé Nizozemí (pouze severní část) bylo vyhlášeno po Osmdesátileté válce v roce 1581 Verlatingheho listinou a
trvalo do roku 1795, kdy bylo obsazeno Francií. Ta na jeho území ustanovila v letech 1795–1806 Batávskou republiku a
poté v letech 1806–1810 podřízené Holandské království, které bylo až do roku 1815 připojeno k Francii. Na Vídeňském
kongresu bylo v roce 1815 vyhlášeno Spojené království Nizozemské, ke kterému patřila do roku 1830 také Belgie a
Lucembursko. Po odtržení Belgie vzniklo současné Nizozemské království, spojené až do roku 1890 personální unií s
Lucemburskem. Od roku 1890 existuje Nizozemsko v té podobě, jak je známe dnes.

V současnosti je Nizozemsko konstituční parlamentní monarchie. Ústavním zákonem z roku 1815 byl zaveden systém
dvoukomorového parlamentu a až do dneška se skládá nizozemská zákonodárná moc (Staten-Generaal van het
Koninkrijk der Nederlanden) z dolní (doslova Druhé: Tweede Kamer der Staten-Generaal) a horní komory (vlastně První:
Eerste Kamer der Staten-Generaal), srovnatelné s českou Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Administrativní dělení:

Provincie Hlavní město Největší město Rozloha (km2) Obyvatelstvo
Drenthe Assen Assen 2 641 486 000
Flevoland Lelystad Almere 1 417 374 000
Frisko Leeuwarden Leeuwarden 3 341 642 000
Gelderland Arnhem Nijmegen 4 971 1 979 000
Groningen Groningen Groningen 2 333 573 000
Jižní Holandsko Haag Rotterdam 2 814 3 455 000
Limburg Maastricht Maastricht 2 150 1 127 000
Overijssel Zwolle Enschede 3 325 1 116 000
Severní Brabantsko ´s-Hertogenbosh Eindhoven 4 916 2 419 000
Severní Holandsko Haarlem Amsterdam 2 671 2 613 000
Utrecht Utrecht Utrecht 1 385 1 190 000
Zeeland Middelburg Middelburg 1 787 380 000

Členství v mezinárodních organizacích:

• Ekonomická unie mezi Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem (BENELUX)
• Evropská unie (EU)
• Severoatlantická aliance (NATO)
• Organizace spojených národů (OSN)
• Rada Evropy (EC)
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• Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
• Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
• Mezinárodní kriminálně-policejní organizace (Interpol)
• Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
• Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
• Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

a mnoho jiných.

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:
• Nizozemské království
• Koninkrijk der Nederlanden
Složení vlády:

Pozn. Na některých nizozemských ministerstvech působí současně dva ministři, přičemž jeden z nich řídí ministerstvo,
zatímco druhý má v gesci pouze určitou problematiku v rámci ministerstva. Dále jsou v některých resortech jmenováni
státní tajemníci (tzv. juniorní ministři).

• Mark Rutte, předseda vlády, ministr pro všeobecné záležitosti

Ministerstvo zahraničních věcí:

• Stef Blok - ministr zahraničních věcí
• Sigrid Kaag - ministryně zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce

Ministerstvo financí:

• Wopke Hoekstra - ministr financí
• Menno Snel - státní tajemník ministerstva financí

Ministerstvo zdravotnictví, blahobytu a sportu:

• Hugo de Jonge - místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
• Bruno Bruins - ministr pro lékařskou péči
• Paul Blokhuis (CU), státní tajemník ministerstva zdravotnictví, blahobytu a sportu

Ministerstvo vnitra a královských vztahů:
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• Kajsa Ollongren - místopředsedkyně vlády a ministryně vnitra a královských vztahů
• Ramond Knops - státní tajemník ministerstva vnitra a královských vztahů

Ministerstvo zemědělství, přírody a kvality potravin:

• Carola Schouten - místopředsedkyně vlády a ministryně zemědělství, přírody a kvality potravin

Ministerstvo spravedlnosti a bezpečnosti:

• Ferdinand Grapperhaus - ministr spravedlnosti a bezpečnosti
• Sander Dekker - ministr právní ochrany
• Mark Harbers - státní tajemník pro migraci

Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti:

• Wouter Koolmees - ministr sociálních věcí a zaměstnanosti
• Tamara van Ark - státní tajemnice ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti

Ministerstvo ekonomických záležitostí a klimatu:

• Eric Wiebes - ministr ekonomických záležitostí a klimatu
• Mona Keijzer - státní tajemnice pro ekonomické záležitosti

Ministerstvo obrany:

• Ank Bijleveld - ministryně obrany
• Barbara Visser - státní tajemnice ministerstva obrany

Ministerstvo pro infrastrukturu a vodní hospodářství:

• Cora van Nieuwenhuizen - ministryně pro infrastrukturu a vodní hospodářství
• Stientje van Veldhoven - státní tajemnice pro infrastrukturu

Ministerstvo školství, kultury a vědy:

• Ingrid van Engelshoven - ministryně školství, kultury a vědy
• Arie Slob - ministr pro základní a středního školství a média

Formování v pořadí již třetí Rutteho vlády trvalo nejdéle v moderní historii. Vláda, která je označována jako „sňatek
z rozumu“, musí spolupracovat s dolní komorou parlamentu, kde disponuje jen velmi křehkou většinou jednoho hlasu (76
ze 150 poslanců). Mj. i z toho důvodu nejsou lídři koaličních stran, s výjimkou M. Rutteho, zastoupeni ve vládě a budou se
soustředit na získávání podpory pro vládní návrhy. Nově bylo zřízeno ministerstvo zemědělství, přírody a kvality potravin,
další dvě ministerstva nesou nové názvy (ministerstvo ekonomických záležitostí a klimatu a ministerstvo pro infrastrukturu
a vodní hospodářství). Vzhledem k tomu, že koalice je tvořena čtyřmi stranami, zvýšil se rovněž počet ministrů bez
portfeje a státních tajemníků.

Složení vlády: https://www.government.nl/government/members-of-cabinet

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

• Počet obyvatel (všechny údaje platné k datu publikace informace): 17,3 mil.
• Hustota obyvatelstva: 510 obyvatel / km

2

Míra ekonomické aktivity:
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• 78 %
• 37 % pracovníků má zkrácené pracovní úvazky, tj. nejvíce v rámci EU

Roční přírůstek obyvatelstva: 102 400 osob, tj. 0,6 % celkového obyvatelstva

Demografické složení:

• mladší 20 let: 22,5 %
• 20-40 let: 24,5 %
• 40-65 let: 34,8 %
• 65-80 let: 13,8 %
• nad 80 let: 4,4 %

Národnostní složení:

• nizozemská národnost (autochtoon): 77,4 %, tj. 13,4 mil.
• jiná národnost (allochtoon): 22,6 %, tj. 3,9 mil.

Složení obyvatelstva jiné než nizozemské národnosti podle země původu:

• západní (westers): 1,7 mil.
• ostatní (niet-westers): 2,2 mil., z toho zejména 400 tis. Turků, 390 tis. Maročanů, 350 tis. Surinamců

Náboženské složení:

• bez vyznání: 44 %
• římsko-katolická vyznání: 27 %
• křesťanské reformované církve: 17 %
• ostatní vyznání: 12 %

Úřední jazyk:

• nizozemština
• fríština, pouze v provincii Friesland/Fryslân (mateřský jazyk cca 400 tis. obyvatel)

Nejčastěji používaný cizí jazyk:

• angličtina (min. základní znalost u téměř 90 % obyvatel)
• němčina (min. základní znalost u téměř 70 % obyvatel)

Zdroj: Het Centraal Bureau voor de Statistiek; vlastní výpočty

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.

HDP / obyv (EUR, tržní ceny):

2014 2015 2016 2017 2018

HDP / obyv 39 904 40 828 41 718 43 150 44 704
Vývoj objemu HDP (EUR mil., tržní ceny):

2014 2015 2016 2017 2018

HDP 671 560 690 008 708 337 737 048 773 373
Míra inflace (%):
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2014 2015 2016 2017 2018

Roční míra inflace 0,3 0,2 0,1 1,3 1,6
Míra nezaměstnanosti (%):

2014 2015 2016 2017 2018

Roční míra
nezaměstnanosti

7,4 6,9 6,0 4,9 3,3

(dle Het Centraal Bureau voor de Statistiek)

Očekávaný vývoj v teritoriu:

Dle údajů NL statistického úřadu byl růst HDP ve IV. čtvrtletí 2018 oproti III. čtvrtletí na úrovni 0,5 %; celkový růst za
uplynulý r. 2018 pak byl 2,7 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo především díky vyšší spotřebě a investicím.

Vývoz zboží v lednu 2019 vzrostl ve vztahu k lednu 2018 o 2,7 %; nejvýznamnější nárůst vykázal vývoz strojů a ropných
výrobků. Dovozy pak lednu 2019 vzrostly o 3,8 %.

Spotřebitelské ceny za březen 2019 vykázaly dvojnásobné tempo oproti průměru eurozóny. Rozdíl mezi cenovým
nárůstem v Nizozemsku (2,9 %) a eurozónou (1,4 %) se tak během posledních měsíců zásadně prohloubil. K tomuto vývoji
došlo zejména díky růstu cen energií - elektřiny a přírodního plynu. Rovněž v případě cen potravin a nápojů došlo
k nárůstu ve výši 3,6 %.

Investice do hmotného majetku se za posledních 12 měsíců navýšily o 4,9 % (leden 2019); směřovaly zejména do obydlí,
budov a strojního zařízení.

Z celkového počtu 13 milionů obyvatel ve věku od 15 – 74 let na konci března 2019 představovalo 9,2 milionu
disponibilní pracovní sílu. Z toho bylo 307 tisíc nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti byla tedy 3,3 %. Toto číslo bylo
tak nejnižší od vypuknutí krize v závěru roku 2008.

Odhady budoucího růstu ekonomiky byly oproti počátku roku o několik desetin procenta sníženy. Např. Rabobank (spolu
s ING a ABN Amro tvoří trojici největších nizozemských bank) odhaduje růst HDP v letech 2019 a 2020 na 1,6 %. Ke
snížení došlo především z titulu horšího výhledu exportu. Stále přetrvávající hrozbou zůstává neřízený Brexit. Růst
ekonomiky bude tak ve větší míře závislý na vládních výdajích, kde se očekává nárůst v případě vzdělání, infrastruktury a
obrany.

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

Státní rozpočet (mil. EUR):

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy 291 176 292 740 307 822 320 029 337 389

Výdaje 306 204 306 759 305 249 312 015 326 041

Saldo - 15 028 - 14 019 2 573 8 014 11 348

(dle Het Centraal Bureau voor de Statistiek)

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

Platební bilance (mil. EUR):

2014 2015 2016 2017 2018

Bilance běžného
účtu

56 341 43 421 57 103 77 236 83 661

Obchodní
bilance

75 918 65 447 65 704 70 883 68 092

Vývoz zboží 429 655 418 372 420 900 462 146 483 910
Dovoz zboží 353 737 352 925 355 196 391 263 415 818

Bilance služeb - 4 033 - 13 689 6 371 8 212 12 972

Vývoz služeb 117 759 151 980 142 479 149 232 157 576

Dovoz služeb 121 792 165 668 135 848 141 021 144 604

Bilance
kapitálového
účtu

- 395 - 3 382 - 1 179 - 670 - 835

Čistý finanční
účet

31 050 42 622 57 415 75 197 85 306

Čisté přímé
investice

1 023 64 647 102 252 14 844 26 523

Přímé investice v
zahraničí

88 850 226 626 247 682 305 080 - 117 649

Zahraniční
investice v
Nizozemsku

87 827 161 979 145 430 290 236 - 144 172

(Zdroj: De Nederlandsche Bank)

Celkové rezervy (mil. USD):

2013 2014 2015 2016 2017

Celkové rezervy
(vč. zlata)

46 309 43 054 38 214 35 906 38 422

(Dle MMF)

Zahraniční zadluženost:

Dle NL statistického úřadu byl k 31. 12. 2018 státní dluh 405 mld. EUR, což představuje 52,4 % ročního HDP. NL státní
dluh je tak pod úrovní, předepsanou ze strany EU. V přepočtu na obyvatele to činí cca 23 tisíc EUR.

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor:

Bankovní sektor v Nizozemsku je velmi rozsáhlý, aktuálně představuje jednu stovku bank. Z poměru konsolidovaných
bankovních aktiv k hrubému domácímu produktu (nejčastěji používaný ukazatel velikosti bankovního sektoru) pro
Nizozemsko vyplývá, že nizozemský bankovní sektor je téměř čtyřikrát větší než národní ekonomika (poměr je 335 %).
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Nizozemský bankovní sektor je tvořen zejména tuzemskými bankami: celkové aktiva tuzemských bank tvoří 93 %
celkových aktiv všech bank působících v Nizozemsku.

Bankovní sektor Nizozemska je charakteristický také vysokým stupněm koncentrace: tři největší banky (ING Bank,
Rabobank a ABN AMRO Bank) tvoří 81 % z celkového objemu bankovních aktiv. Od r. 2014 jsou tyto banky přímo pod
dohledem Evropské centrální banky.

ING Bank je největší bankou v Nizozemsku. V r. 2008 ING Bank přijala kapitálovou injekci ve výši 10 mld. EUR od
nizozemské vlády, která byla v roce 2014 zcela splacena. Strategické cíle společnosti ING Bank posilují pozici v oblasti
digitálního bankovnictví (takzvaná strategie Think Forward) poměru nákladů a výnosů. ING Bank usiluje o to, aby byla
lídrem v digitálním bankovnictví založeném na snadném přístupu, zjednodušených produktech a službách a nástrojích,
které pomáhají zákazníkům provádět inteligentní finanční rozhodnutí.
Web: https://www.ing.nl/

Rabobank je druhou největší bankou v Nizozemsku a je družstevní bankou. V roce 2014 v reakci na novou evropskou
legislativu a změny dohledu Evropské centrální banky Rabobank oznámila záměr přehodnotit svoji strukturu řízení.
Počínaje r. 2016 všechny pobočky tvoří jednu družstevní strukturu, která vlastní jednu bankovní licenci a vydává jeden
soubor finančních výkazů. Tyto změny nemají vliv na kooperativní principy skupiny Rabobank ani na způsob, jakým
podniká se svými klienty. Strategickým záměrem Rabobank do roku 2020 je vynikající zákaznický servis, zlepšení jeho
finančních výsledků a dosažení pružnější a silnější bilance.
Web: https://www.rabobank.com/en/home/index.html

ABN AMRO Bank je třetí největší bankou v Nizozemsku s primárním zaměřením na domácí trh při provádění vybraných
operací na mezinárodní úrovni. Všechny akcie společnosti ABN AMRO Bank byly drženy nizozemským státem. V roce
2013 ABN AMRO oznámila, že zahájí přípravu na veřejnou nabídku akcií. V listopadu 2015 byla na burze uvedena první
tranše depozitních příjmů za akcie. Nizozemský stát zůstane po určitou dobu akcionářem společnosti ABN AMRO, v
nadcházejících letech se jeho podíl bude snižovat.
Web: https://www.abnamro.nl/

De Volksbank (dříve SNS Bank) je čtvrtou největší bankou v Nizozemsku a největší nizozemskou bankou, která není pod
přímým dohledem Evropské centrální banky. Banka působí na nizozemském trhu se zaměřením na hypotéky, úspory a
platby. V roce 2013 byla SNS Bank zachráněna nizozemskou vládou a zůstává ve vlastnictví státu.
Web: https://www.devolksbank.nl/home.html

NIBC Bank působí v zemích Beneluxu a v Německu se zaměřením na poskytování hypotečních úvěrů a úspor produktů
pro firemní i individuální zákazníky. V roce 2014 NIBC Bank splatila poslední tranše vládních obligací dluhopisů
obdržených od nizozemského státu během finanční krize. V roce 2014 NIBC dokončila akvizici německé společnosti
Gallinat-Bank AG, jejíž název byl změněn na NIBC Bank Deutchland AG.
Web: https://www.nibc.com/

Banka Achmea je zaměřena na poskytování spořicích produktů domácnostem a vlastním bydlení hypotečních úvěrů. V
roce 2014 prošla banka významnou změnu ve své podnikové struktuře: Achmea Hypotheekbank NV, Achmea Bank
Holding NV a Achmea Retail Bank NV dokončily fúzi do jediného bankovního subjektu. Účelem fúze bylo snížit složitost,
dosáhnout nových právních předpisů a zvýšit efektivitu systémů a procesů.
Web: http://www.achmeabank.com/

Van Lanschot Bank je nejstarší nezávislá banka v Nizozemsku se specializací na soukromé bankovnictví (zaměřená na
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fyzické osoby s vysokou čistou hodnotou, vlastníky firem a rodinné podniky), správu řady tříd aktiv (malé kapitálové
fondy, nemovitosti, akcie s vysokým podílem dividend, cenné papíry s pevným výnosem a fondy zajišťovacích fondů) a
obchodního bankovnictví (služby v oblastech jako jsou cenné papíry, fúze a akvizice, transakce na kapitálovém trhu a
finanční poradenství).
Web: https://www.vanlanschot.nl/

Delta Lloyd Bank je členem skupiny Delta Lloyd, která se specializuje na životní pojištění, důchody a všeobecné pojištění v
Nizozemsku a Belgii. Aktivity společnosti Delta Lloyd na nizozemském trhu jsou zaměřeny na hypotéky a daňově efektivní
spořicí produkty. V roce 2015 prodala Delta Lloyd Bank svou belgickou dceřinou společnost, která se podílela na
vedlejších obchodních činnostech společnosti Anbang Insurance (Čínská pojišťovací skupina), banka nyní působí jako
Banque Nagelmackers.
Web: http://www.deltalloyd.nl/

Hlavní pojišťovny:
• Nationale Nederlanden: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren.htm
• Achmea: https://www.achmea.nl/paginas/default.aspx
• ASR: https://www.asr.nl/
• Delta Lloyd: http://www.deltalloyd.nl/zorgverzekering/vergoedingen/index.jsp
• Vivat: https://vivat.nl/
• Aegon: https://www.aegon.nl/particulier/
• Univé: https://www.unive.nl/zorgverzekering

1.7 Daňový systém

Přímé daně

Daně z příjmů fyzických osob

V Nizozemsku jsou rozlišovány 3 kategorie zdanitelných příjmů („3 boxes”), každá z nich s vlastní výší zdanění. Výsledná
daň je součtem za tyto tři části po redukci o daňově odpočitatelné položky.

• ”Box 1” zahrnuje příjmy z pracovní činnosti a příjmy z nemovitostí (pokud se jedná o vlastní bydlení - „owner
occupied housing”), které jsou progresivně zdaňovány v rozmezí od 37 % do 52 %. Do této části spadají podnikatelé
bez vlastních zaměstnanců

• ”Box 2” zahrnuje příjmy ze společností, ve kterých má příjemce více než 5 % podíl („substantial interest”). V tomto
případě je daňová sazba 25 %

• ”Box 3” zahrnuje příjmy z úspor a investic: z cenných papírů, úroky z vkladů a příjmy z nemovitostí (ve kterých
příjemce nemá trvalé bydliště, „secondary residence”), které jsou zdaňovány 30 % v případě ročního výnosu ve výši 4
a více procent. Zvýšení odečitatelné částky na 24 437 EUR (od r. 2016) a na 25 000 EUR (od r. 2017)

Nizozemská daňová administrativa je rovněž zodpovědná za výběr sociálních příspěvků, které jsou splatné formou
srážkové daně z měsíční mzdy. Dávky sociálního zabezpečení zahrnují starobní penze, vdovské důchody, mimořádné
zdravotní výdaje pojištěnce a přídavky na děti.

Daň ze zisku právnických osob

K 1. lednu 2019 došlo ke snížení daně z příjmů právnických osob na 19 % pro prvních 200 000 € zisku (dosud 20 %).
Sazba daně ze zisku nad 200 000 € zatím zůstala na úrovni 25 %; k jejímu snížení dojde postupně v roce 2020 na 22,55 %
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a v roce 2021 na 20,5 %. Nižší sazba daně z přidané hodnoty se k 1.1.2019 naopak zvýšila ze 6 % na 9 %.

Za určitých okolností může mateřská společnost tvořit se svými dcerami daňový celek (fiscal unity). V tomto případě
mohou být ztráty a zisky vzájemně kompenzovány a dochází tak k optimalizaci (snížení) splatné daně. Existuje celá řada
výjimek a podrobných pravidel, doporučuje se tyto záležitosti konzultovat s odborníkem na daně.

Dividendy jsou zdaňovány sazbou 15 %. O jejich výši se snižuje daňový základ.

Daň dědická a darovací se odvíjí se od zdaňovací hodnoty majetku a dědického vztahu, sazba se pohybuje v rozmezí 5 –
68 %. Blízcí příbuzní platí nižší dědickou daň. Daňový základ se snižuje o celou řadu odpočitatelných položek.

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty (BTW)
Základní sazba DPH je 21 %. Snížená sazba ve výši 9 % je obecně uplatňována na potraviny a léky, lékařské pomůcky,
některé pracovně náročné služby, knihy a časopisy, přepravu osob, vstupné na kulturní a sportovní akce, vodu, různé
zboží a služby využívané v zemědělství.

Spotřební daně jsou plně harmonizované v rámci vnitřního trhu EU.

Daň z převodu nemovitostí – 2 % z tržní ceny nemovitosti, pokud se jedná o rodinné domy a byty a související
příslušenství, jako jsou například garáže. Daň z převodu nemovitostí však činí 6% v případě ostatních nemovitostí, např.
nemovitosti sloužící jako obchodní prostory.

Daň z pojistného činí 21 % z pojistky. Od této daně jsou mj. osvobozeny následující typy pojištění: životní, úrazové,
zdravotní, v nezaměstnanosti, na invaliditu a dopravní.

Daň z osobního automobilu a motocyklu je uplatňována při registraci vozidla v NL. Tato daň je také nazývána daní
z luxusu (BPM). Pro výši daně je rozhodující výše emisí a cena vozu. U použitých vozidel je daň snižována podle stáří
vozidla. Vozidla starší 25 let jsou osvobozena od této daně. U vozidel provozovaných 1 rok sazba je snížená o 37 %, 2
roky 47 %, maximální snížení je 90 %. Daň z motorového vozidla závisí na typu a hmotnosti vozidla a na typu pohonných
hmot. Daň z těžkých motorových vozidel Eurovignette je určena dohodou, kterou uzavřely země Beneluxu, SRN, Švédska
a Dánska.

Možnosti daňových úlev v případě založení holdingu (HQ – Headquarters) v Nizozemsku

Nizozemský daňový systém umožňuje řadu daňových úlev pro zahraniční subjekty, které v NL založí centrálu firmy
formou holdingové společnosti. Konkrétní informace o těchto pobídkách lze získat pouze jednáním s daňovými úřady, ke
kterým je doporučeno mít daňového poradce (v NL užíván výraz „tax lawyer”). Může se jednat např. o výhodný převod
dividend ze zahraničí do ústředí holdingu v NL (není vybírána srážková daň) a kompenzace ztrát zahraničních poboček
(HQ může zahrnout jako odčitatelnou položku při výpočtu daně). Nizozemský daňový systém je pro zahraniční subjekty
výhodný, NL je často formálním sídlem pro společnosti jak z ČR, tak z ostatních zemí.

• Daňová správa: www.belastingdienst.nl
• Ministerstvo financí: www.minfin.nl
• Celní správa: www.douane.nl
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2. Zahraniční obchod a investice
Nizozemsko je celosvětově pátým největším exportérem zboží a druhým největším vývozcem zemědělských produktů (po
USA). V mezinárodním obchodu tak zaujímá přední místo před výrazně většími ekonomikami, jakými jsou např. UK nebo
IT. V případě celkového vývozu ovšem nadpoloviční většinu objemu představují reexporty (cca 55 %). Vývoz služeb se
podílí na celkovém zahraničním obchodu 29,5 % a dovoz 30,6 %.

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

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz (mil. EUR) 433¨405 418 982 425 039 468 241 495 985

Dovoz (mil. EUR) 382 416 372 194 372 683 411 665 441 564

Bilance (mil. EUR) 50 989 46 787 52 355 56 575 54 421

Zdroj: CBS

Reexporty tvoří podle odhadů cca 55 % vývozu Nizozemska.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní bilance s vybranými zeměmi (r. 2018, mil. EUR):

Vývoz Dovoz Bilance

Belgie 50 243 44 192 6 051

ČR 7 485 5 165 2 319

Dánsko 6 244 4 175 2 070

Francie 39 060 16 526 22 535

Německo 113 072 77 762 35 310

Itálie 20 317 10 764 9 553

UK 39 646 26 300 13 347

Celkem EU 351 643 236 105 115 538

Čína 10 255 39 173 - 28 938

Japonsko 4 247 7 857 - 3 610

Rusko 5 414 17 263 - 11 849

USA 23 839 33 805 - 9 966
Celkem mimo EU 144 341 205 458 - 61 117

Celkem 495 985 441 564 54 421
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Celkem 2/3 nizozemských vývozů směřovalo do následujících 10 zemí: DE (22,8 %), BE (10,1 %), FR (8,1 %), UK (8,0 %),
USA (4,3 %), IT (3,7 %), ES (3,0 %), PL (2,4 %), SE (2,3 %) a Čína (1,7 %). CZ se umístilo na 11. místě s podílem 1,7 % na
nizozemských vývozech.

Z teritoriálního hlediska 77 % vývozů směřovalo do Evropy, 12 % do Asie, 7 % do Ameriky, 3 % do Afriky a 1 % do
Oceánie. V případě dovozů to bylo 63 % z Evropy, 23 % z Asie, 11 % z Ameriky, 2 % z Afriky a 1 % z Oceánie.

U většiny partnerů v rámci EU má NL kladnou obchodní bilanci; zápornou bilanci má naopak s mimoevropskými
dodavateli. Na prvním místě je to Čína (jejíž podíl na NL dovozech je plných 9 %) a dále Rusko, USA, Norsko a Japonsko.

2.3 Komoditní struktura

Bilance obchodní výměny Nizozemska dle tříd SITC (r. 2018, mil. EUR):

Vývoz Dovoz Bilance

Potraviny a živá zvířata 63 305 42 254 21 051
Nápoje a tabák 5 748 3 881 1 868

Suroviny nepoživatelné s
výjimkou paliv

22 415 15 825 8 315

Minerální paliva, maziva a
příbuzné

68 479 79 756 - 11 277

Živočišné a rostlinné oleje,
tuky a vosky

3 669 4 594 - 925

Chemikálie a příbuzné
výrobky

86 871 54 395 32 476

Tržní výrobky tříděné dle
materiálu

42 686 43 672 - 986

Stroje a dopravní
prostředky

142 124 138 113 4 012

Průmyslové spotřební zboží 58 195 58 641 - 446

Komodity jinde nezatříděné 2 492 434 2 059

Celkem 495 985 441 564 54 421

Komoditní skladba byla v r. 2018 následující:

Vývoz:
1. Stroje včetně počítačů (13,8 % celkového vývozu)
2. Minerální paliva včetně ropy (13,4 %)
3. Elektrické stroje, zařízení (13 %)
4. Léčiva (6 %)
5. Optické, technické, lékařské přístroje (4,8 %)
6. Vozidla (4,1 %)
7. Plasty, plastové výrobky (3,9 %)
8. Ekologické chemikálie (3,5 %)
9. Železo, ocel (2,3 %)
10. Ostatní chemické zboží (1,7 %)
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Dovoz:
1. Minerální paliva včetně ropy (17,2 % celkového dovozu)
2. Elektrické stroje, zařízení (14,3 %)
3. Stroje včetně počítačů (13,1 %)
4. Vozidla (5,4 %)
5. Léčiva (4,6 %)
6. Optické, technické, zdravotnické přístroje (4,2 %)
7. Organické chemikálie (2,8 %)
8. Plasty, plastové výrobky (2,7 %)
9. Železo, ocel (2 %)
10. Hliník (1,6 %)

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Jediná zóna v rámci Nizozemska (vnitrozemí) je na letišti Schiphol (FREE ZONE control type II):

Amsterdam Schiphol Airport
Administrator: Air Cargo Netherlands
Freightwaybuilding
Flamingoweg 13, 1118EE Schiphol

Adresa celního úřadu:
Douane Kantoor Schiphol Cargo
Handelskade 1,
1118 DA Schiphol-Centrum
(postal address:
P.O.Box 3070,
6401 DN Heerlen)
tel: +31 20 685 00 50
fax : +31/20-406 8525

Další informace o bezcelních skladech či zónách lze získat u celního úřadu

Zóna volného obchodu existuje na Arubě - www.fzanv.com
Díky své strategické geografické poloze je tato zóna volného obchodu důležitá zejména pro tranzitní obchod mezi jižní
Amerikou a Evropou.

Vědeckotechnické parky
• www.hollandtrade.com
• www.hollandhightech.nl – International promotional website of the Dutch High Tech Sector
• www.utwente.nl/mesaplus - University of Twente
• http://tudelft.nl/en/ - Delft University of Technology http://kavli.tudelft.nl/ - Kavli Institute TU Delft
• www.tue.nl/en/ - Eindhoven University of Technology
• www.holstcentre.com - Holst Centre open innovation R&D centre, High Tech Campus, Brainport
• https://www.differ.nl/ - Dutch Institute for Fundamental Research
• www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html - European Space Research and Technology Centre
•

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Nizozemsko

13/45 http://www.businessinfo.cz/nizozemsko © Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/
http://www.fzanv.com/
http://www.hollandtrade.com/sector-information/high-tech-industries/?bstnum=4920
http://www.hollandhightech.nl
http://www.utwente.nl/mesaplus
http://tudelft.nl/en/
http://kavli.tudelft.nl/%20
http://www.tue.nl/en/
http://www.holstcentre.com
https://www.differ.nl/
http://www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html
http://www.businessinfo.cz/nizozemsko


www.tno.nl/index.cfm?Taal - TNO, Dutch Applied Research institute
• www.brainport.nl/en - Brainportregion Eindhoven, ‘the world’ssmartestregion’ in 2011.
• www.brainportindustries.com/en - Brainport Industries

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

Nizozemsko je významný investor a zároveň i příjemce zahraničních investic. K jeho přednostem patří strategická
zeměpisná poloha, kvalitní infrastruktura, zajímavé daňové podmínky (vč. sítě bilaterálních mezinárodních smluv),
obchodní tradice, logistické a dopravní know-how a jazykově vybavená pracovní síla.

Nizozemsko je sídlem řady evropských centrál mimoevropských nadnárodních společností (např. Nike, Momentive
Specialty Chemicals, Babcock, Cisco), shared services centers (DHL, Peoplesoft, NCR, Ericsson a Sun Microsystems) a
evropských distribučních center (např. Fedex, Cisco, Coca-Cola).

Zahraniční investice v Nizozemsku dle komoditního členění (r. 2018, mil. EUR):

Těžěbní a chemický průmysl 307 038

Kovo a elektro průmysl 135 505

Potraviny, nápoje a tabák 142 704

Ostatní průmysl 39 192

Průmysl celkem 624 440

Obchod 117 387

Doprava a spoje 94 423

Bankovnictví a pojišťovnictví 3 436 681

Ostatní služby 101 456

Služby celkem 3 749 948

Zahraniční investice celkem 4 374 389
Přímé zahraniční investice dle zemí (r. 2018, mil. EUR):

Belgie - 3 658

Německo 43 382

Francie 10 181

Itálie 1 644

Lucembursko - 76 730

Španělsko - 1 519
Celkem Euro area - 74 641

Polsko - 44,9

UK 9 167

Švédsko 14 194

Celkem ostatní EU 22 528

Celkem EU - 52 113

Norsko - 1 459
Rusko 26

Švýcarsko 50 564

Celkem ostatní Evropa 48 507

Brazílie 102
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Japonsko - 7 325

Čína - 664

USA - 174 465

Celkem ostatní - 140 566

Celkem - 177 172

Jiný obraz by poskytly investice včetně tzv. „Special Financial Institutions“, tj. subjektů, které slouží k převodům peněž za
účelem daňové optimalizace. Takovéto investice jsou v Nizozemsku pravidelně mnohem vyšší než PZI. Ze seznamu 50
největších českých vývozců do Nizozemska jich má 16 daňové sídlo v Nizozemsku, tj. přibližně třetina. Figurují zde např.
firmy Volkswagen International Finance B.V., Foxconn Holdings B.V., Assus Holland Holding B.V., Ivax International B.V.,
Tivall Europe B.V., Wistron Service B.V., FEI CPB B.V. Pokud jde o 50 největších dovozců z Nizozemska, tak 12 z nich
má daňové sídlo v Nizozemsku, tj. přibližně čtvrtina. Mezi nimi např. Teva Pharma B.V., Astellas B.V., Sabic Holding B.V.,
NPK Europe Holding B.V., SCA Group Holding B.V, Nutricia International B.V. U firem Ahold, DAF a Philips daňový domicil
v Nizozemsku nepřekvapuje.

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

Nizozemsko je známé tím, že uplatňuje pro vstup zahraničního kapitálu liberální režim a usiluje o to, aby bylo
zahraničními investory vnímáno jako “brána do Evropy”. Této možnosti však ve velkém množství využívají i evropské
společnosti, včetně českých.

Hlavním kontaktním místem pro investory je Agentura pro zahraniční investice (NFIA):
Netherlands Foreign Investment Agency
P.O.Box 20101
2500 EC Den Haag
Tel.: 0031 (0)70 379 88 18
Fax: 0031 (0)70 379 63 22
Web: www.nfia.nl

V Nizozemsku působí též regionální investiční (rozvojové) agentury, např. WFIA (pro západní Holandsko), BOM (pro
oblast Brabantska), OMFL (ve Flevolandu).

V prostorách World Trade Centre amsterdamského letiště Schiphol provozuje svou činnost Holland Gateway. Jedná se o
portál, jehož cílem je nabídnout zahraničním investorům a podnikatelům přijíždějícím do NL informační a asistenční
služby v oblastech působnosti všech zřizovatelů, což jsou kromě NFIA a letiště Schiphol také Obchodní komora (KvK) a
státní správa.

Holland Gateway
WTC Schiphol Airport
Schiphol Boulevard 167
1118 BG Schiphol
Tel.: +31 (0)20 206 5920
Fax: +31 (0) 20 206 5929
E-mail: contact@hollandgateway.nl
Web: http://www.wtcschiphol.nl/

Investiční prostředí:
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Nizozemsko nabízí investorům příznivé podmínky, jeho atraktivita spočívá mj. v následujících aspektech:

• relativně nízká zákonná sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 25 % (19 % z prvních 200 000 EUR)
• inovační balíček, který vede k efektivní sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši 7 % pro kvalifikovaný zisk
• režim osvobození od účasti, přičemž všechny výhody spojené s kvalifikovanou účastí jsou osvobozeny od

nizozemské daně z příjmu právnických osob, aby se zabránilo dvojímu zdanění
• režim fiskální jednoty, který poskytuje daňovou konsolidaci společností v rámci skupiny podniků
• předběžné daňové rozhodnutí nizozemských daňových orgánů poskytující jistotu ohledně budoucí daňové pozice
• praxe transferového oceňování v souladu s pokyny OECD pro převodní ceny a možnost získat dohodu o

předběžném stanovení cen
• daňový zápočet na výzkum a vývoj pro kvalifikační mzdové náklady na výzkum a vývoj a další výdaje a investice do

výzkumu a vývoje
• systémy daňových úlev pro investice šetrné k životnímu prostředí
• program daňových úlev pro investice do udržitelné energie
• zvláštní danění v případě mezd expatů
• široká síť daňových smluv, která brání dvojímu zdanění a snižuje srážkovou daň z dividend, úroků a licenčních

poplatků (úroky a licenční poplatky často činí 0 %)
• neuplatňování srážkové daně na odchozí platby úroků a licenčních poplatků
• odklad platby DPH při dovozu
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3. Vztahy země s EU
Nizozemsko je zakládající členskou zemí EU a členem eurozóny. Všechny oficiální a aktuální informace o vztahu
Nizozemska a EU jsou dostupné na webu government.nl.

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 zemi má následující kontakty:

Europe House (v blízkosti Binnenhofu - parlamentu)
Korte Vijverberg 5/6
2513 AB The Hague
tel.: +31 70 3135300
E-mail: Anna.Matus@ext.ec.europa.eu
Web: http://www.huisvaneuropa.eu/

• zastoupení EK - tel.: +3170315300
• zastoupení EP - tel.: +31703135400

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy Nizozemska s EU jsou definovány jeho postavením členské země EU a eurozóny. Všechny dostupné
oficiální informace, včetně vize vnitřního trhu EU nizozemské vlády, jsou na webu government.nl.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Nizozemsko je tradičně poskytovatelem rozvojové pomoci v rámci bilaterálních programů i prostřednictvím
mezinárodních organizací. Rozvojová spolupráce je v NL vnímána jako důležitá součást zahraniční politiky a jedním
z jejích hlavních cílů je boj proti chudobě v méně rozvinutých částech světa. Současně je rozvojová pomoc důležitým
nástrojem zajištění nizozemské přítomnosti v zahraničí a napomáhá založení širokých politických a hospodářských styků
se zeměmi tzv. třetího světa.

V r. 2018 bylo Nizozemsko při vynaložení částky 5,6 mld. USD sedmou největší dárcovskou zemí (jak v absolutních číslech,
tak i v poměru k hrubému národnímu důchodu 0,61 %) v rámci členských států Výboru pro rozvojovou spolupráci při
OECD. Nizozemsko patří k nejštědřejším dárcům rozvojové pomoci v absolutním i relativním vyjádření (v r. 2015 byla
úroveň poskytované rozvojové pomoci Nizozemska dokonce na 0,76 % jeho HND).

Poskytování oficiální rozvojové pomoci (ODA) se stalo v Nizozemsku důležitým politickým tématem. Význam rozvojové
pomoci je podpořen dlouholetou existencí CBI, agentury Ministerstva zahraničních věci pro podporu importu
z rozvojových zemí, a nedávným vytvořením funkce ministryně pro zahraniční obchod a rozvojovou spolupráci na MZV
Nizozemska, což jasně dokládá jak nový důraz na větší zapojování nizozemského soukromého sektoru do projektů
v rozvojových zemích. Dochází k propojování ODA s investicemi a obchodem; naposledy např. vytvoření speciálního
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fondu na podporu rozvojových i nizozemských SMEs (Dutch Good Growth Fund) ve výši 800 mil. EUR, který začal
fungovat od r. 2014. Za splnění jistých podmínek (participace rozvojových a nizozemských SMEs) by mělo být možné, aby
z tohoto fondu čerpaly prostředky i české firmy.

Nizozemská rozvojová politika se aktivně podílí na plnění nových udržitelných rozvojových cílů (Sustainable Development
Goals), vyhlášených na půdě OSN v r. 2015, přihlíží však též k národním zájmům Nizozemska a je specifická svým důrazem
na boj se změnou klimatu. Nizozemsko důsledně dbá, aby příjemci pomoci nebyly zkorumpované režimy, a dále, že bude
vynakládána zejména na zvýšení soběstačnosti přijímajících zemí a rozvoj místního podnikatelského sektoru. Oblasti
spolupráce – prioritní sektory - se mají zúžit hlavně na zemědělství a vodní hospodářství, tj. oblasti, ve kterých má
Nizozemsko světově uznávané know-how.

Vláda premiéra Marka Rutteho se ve své koaliční smlouvě zavázala kompenzovat škrty provedené v minulých
letech postupným zvyšováním finančních prostředků na rozvojovou pomoc. Další dodatečná částka ve výši 1 miliardy
EUR, která se rovná 22 % z čisté oficiální rozvojové pomoci v roce 2016, bude v souladu s koaliční dohodou přidána do
rozpočtu v období 2019-2022.

Mezi tzv. Partner Countries (největší příjemce pomoci) v současnosti patří: Afghánistán, Bangladéš, Benin, Burundi, DRC,
Etiopie, Ghana, Indonésie, Keňa, Mali, Mozambik, Palestinská území, Rwanda, Súdán, Surinam, Uganda a Jemen.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
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

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz ČR (mil.
EUR)

3 599 3 931 4 206 5 601 6 268

Dovoz ČR (mil.
EUR)

3 908 3 785 3 677 3 919 4 179

Bilance (mil EUR) - 308 146 529 1 682 2 089

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Nizozemska 2018, hlavní položky:

Pořadí Kód zboží Název zboží Podíl % tis. EUR

1. 847150 Zpracovatelské
jednotky

12,5 740 325

2. 851762 Zařízení pro příjem,
konverzi, vysílání,

regeneraci

10,5 620 570

3. 870321 Vozidla, motor
zažehový do 1000

cm3

4,0 252 804

4. 847141 Zařízení pro
automatické

zpracování dat

4,0 244 734

5. 847170 Jednotky paměťové 3,5 202 326

6. 901210 Mikroskopy,
difratografy

3,0 187 978

7. 851770 Části přístrojů na
vysílání, příjímání

hlasu, dat

3,0 181 104

8. 847330 Části strojů na
automatické

zpracování dat

2,0 106 663

9. 870322 Vozidla, motor 2,0 104 854
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zážehový 1000 - 1500
cm3

10. 870332 Vozidla, motor
zážehový 1500 - 2500

cm3

2,0 104 321

Celkem vývoz ČR do
NL 2018

100 6 0268 893

Zdroj: ČSÚ

Dovoz ČR z Nizozemska 2018, hlavní položky:

Pořadí Kód zboží Název zboží Podíl % tis. EUR

1. 854231 Procesory a řídící
jednotky

11,5 485 037

2. 851762 Zařízení pro příjem,
konverzi, vysílání

hlasu, dat

5,0 205 363

3. 870120 Silniční návěsové
tahače

4,0 171 467

4. 300490 Léky ostatní,
odměřené

2,5 97 360

5. 847130 Zařízezní pro
automatické

zpracování dat,
přenosná

2,5 94 527

6. 847170 Jednotky paměťové 2,0 74 313

7. 847160 Jednotky vstupní ,
výstupní (tiskárny,

klávesnice)

1,5 62 584

8. 901290 Části difratografů,
mikroskopů

1,5 57 567

9. 390230 Kopolymery
propylenu

1,0 47 370

10. 847330 Části strojů na
automatické

zpracování dat

1,0 43 388

Celkem dovoz ČR z
NL 2018

100 4 179 142

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Služby, běžný účet platební bilance, rok 2018, mil. CZK:

kredit debet bilance

Výrobní služby u cizích
fyzických vstupů

1 260,2 93,5 1 166,7
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Oprava a údržba jinde
neuvedené

601,0 172,2 428,8

Doprava 6 557,3 2 749,7 3 807,7

Cestovní ruch 3 436,5 932,8 2 503,7

Stavební práce 55,8 20,8 34,6

Pojišťovací služby a
penzijní financování

175,0 188,6 - 13,6

Finanční služby 1 680,0 949,6 730,4

Poplatky za využívání
duševního vlastnictví

45,3 7 834,5 - 7 789,2

Telekomunikační služby,
informační služby

2 638,0 2 344,3 293,8

Ostatní podnikatelské
služby

8 707,2 3 882,2 4 825,0

Osobní, kulturní a rekreační
služby

267,6 105,8 161,8

Výrobky a služby vládních
institucí

0 0 0

Služby nezařazené 0 0 0

Služby celkem 25 423,7 19 274,1 6 149,6

dle ČNB

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

Nizozemsko je pro ČR nejvýznamnějším investorem s 19,9 % podílem na kapitálu investovaném v tuzemsku (r. 2017). V
této souvislosti je však třeba uvést, že Nizozemsko je mnoha nadnárodními firmami používáno jako daňové sídlo, přičemž
investovaný kapitál a know-how tedy nemusí původně pocházet z Nizozemska. Nizozemsko také zároveň zůstává,
alespoň formálně, nejčastějším cílem investic z ČR, resp. cílem dividend z „českých“ společností.

Vedle nizozemských firem (jako např. Ahold, ING, Shell, Philips, Unilever, CTP Invest a dalších) uskutečnily své investice do
ČR prostřednictvím poboček zaregistrovaných v Nizozemsku i mnohé nadnárodní firmy (např. Foxconn, Ikea, Volkswagen,
Renault, Accenture aj.).

Naopak, PPF (tj. nizozemská firma s českým vlastníkem) koupila v r. 2013 obchodní centrum a kanceláře v Nizozemsku za
3,6 miliardy Kč. V r. 2014 to pak byla koupě Telefónicy, S.A. prostřednictvím (niz.) společnosti PPF Arena 2 B.V.; další
velkou nizozemskou investicí v ČR byl nákup padesáti supermarketů a hypermarketů rakouského SPARu nizozemskou
firmou Ahold – Albert.

Podle dostupných údajů obchoduje s NL přes 2 000 českých firem ve vývozu a více než 4 000 firem v dovozu. Firmy
s největším objemem vývozu i dovozu působí především v těchto oborech: informační a komunikační technologie
(zejména výpočetní technika), automobilový průmysl a další strojírenské obory. V České republice operují nejen velké
nizozemské firmy, ale také mnoho malých a středních podniků s nizozemskou účastí. Zajímavé je, že Nizozemsko díky
svým investicím v ČR dováží z republiky pro něj typická čerpadla (BBA Hranice) a jízdní kola (Fun Bike).
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Nizozemské investice v České republice jsou orientovány do různých oblastí ekonomiky, především však do
telekomunikací (UPC, Draka), petrochemie (IOC, Shell), strojírenství (Boltjes, Huismann, VeKa, Fokker), bankovnictví a
pojišťovnictví (ING, ABN Amro), potravinářství (Heineken) a prodejních řetězců (C&A - vlastníkem je investiční fond
Egeria; Ahold s řetězci maloobchodních prodejen Albert a Albert hypermarket).

Z posledních fúzí možno jmenovat koupi české firmy Sitel Data Center (poskytovatel datových služeb) firmou GTS Central
Europe, dále koupi Českých loděnic v Děčíně, Mělníce a Ústí nizozemskou firmou VeKa nebo koupi firmy Zkušebnictví a.s
(silnoproudá zařízení) firmou Kema. Zajímavostí je, že nizozemská firma Fokker provádí ve Výzkumném zkušebním a
leteckém ústavu v Letňanech pevnostní zkoušky trupů letadel. Jeden z projektů agentury CzechInvest je nizozemská
investice do české firmy Stratech Software.

Z českých firem mají v Nizozemsku přímé zastoupení např. Unicorn (www.unicornsystems.nl), Zetor (www.zetor.nl) nebo
BVV (www.fairwise.nl).

V posledních několika letech ovšem v Nizozemsku dochází v daňové oblasti k významným změnám, nizozemská vláda se
chce zbavit nálepky daňového ráje. Napomáhá tomu rovněž tlak ze strany mezinárodních institucí (MMF, OECD), ale
zejména i přímo Evropské komise, která opakovaně zasahuje proti praxi individuálních dohod o zdanění s jednotlivými
společnostmi.

Nizozemsko tak opustila část významných českých podnikatelů (Karel Komárek, Luděk Sekyra); své holdingové struktury
zde však stále udržují např. podnikatelé Petr Kellner, Marek Dospiva, či Ivan Zach. Svoje sídlo zde dále má mnoho
mezinárodních koncernů působících v ČR, jako např. přímý vlastník mobilních operátorů Vodafone a T-Mobile, České
pojišťovny, obchodních řetězců Tesco, Makro, IKEA, ale také firem Avast, UPC ČR, Pivovary Staropramen, Linet apod. I zde
však došlo k významným přesunům směrem z Nizozemska. Největšími byly odchod německé RWE, AAA Auto, či výrobce
autoskel AGC Flat Glass Czech.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Multilaterální

ČR i Nizozemsko jsou členy četných mezinárodních organizací (z obchodního hlediska je možné zmínit zejména EU, WTO,
OECD, apod.).

Bilaterální
• Smlouva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Nizozemím (Ženeva, 14. září 1929, č.

141/1930 Sb.)
• Smlouva mezi Československou republikou a Nizozemskem o dědičném pachtu valonského kostelíka v Naardenu

československému státu (Haag, 28. března 1933)
• Dodatková smlouva o dědičném pachtu pozemku v Naardenu mezi Československou republikou a Královstvím

nizozemským ke Smlouvě ze dne 28. března 1933 (Haag, 26. června 1935)
• Dohoda mezi Československem a Nizozemím o nizozemských zájmech dotčených v Československu znárodněním,

konfiskací a národní správou (Praha, 4. listopadu 1949)
• Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Nizozemského království o československých zájmech

dotčených v Nizozemí nizozemským zákonem č. H 251 z 18. července 1947 (Praha, 28. listopadu 1952)
• Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nizozemského království o vypořádání finančních otázek (Haag, 11. června

1964)
• Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království (Praha, 3.
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srpna 1972, č. 92/1973)
• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a

zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 4. března 1974, č. 138/1974 Sb.)
• Ujednání mezi Federálním ministerstvem zemědělství a výživy Československé socialistické republiky a Ministerstvem

zemědělství a rybářství Nizozemského království o spolupráci na úseku zemědělské vědy a výzkumu (Praha, 7. srpna
1979)

• Memorandum porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Federálním výborem pro životní prostředí
ČSFR a Ministerstvem bytové výstavby, plánování a životního prostředí Nizozemského království (Dobříš, 22. června
1991)

• Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné
ochraně investic (Praha, 29. dubna 1991, č. 569/1992 Sb.)

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich
územími (Praha, 11. srpna 1993, č. 81/1994 Sb.)

• Ujednání mezi ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Nizozemského království o vzájemné
spolupráci (Praha, 11. září 1995)

• Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o
zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní (Praha, 26.
června 1996)

• Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatů a ostatních zaměstnanců velvyslanectví, generálních
konzulátů, konzulátů a stálých misí sjednaná výměnou nót (19. 6. /3. 7. 1996) (Praha, 3. července 1996)

• Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě (Amsterdam,
31.3.1998, v platnosti od 1. 1. 1999)

• Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Nizozemského království o výměně
informací a spolupráci v oblasti obranného výzkumu a technologie (Brusel, 13. 4. 2000)

• Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti
a opatření k ochraně dětí (Den Haag, 4. 3. 1999, v platnosti od 1. 1. 2002)

• Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění (Praha, 30. 5.
2001, v platnosti od 1. 9. 2002)

• Dohoda o výsadách a imunitách styčných důstojníků ČR při Europolu (Den Haag, 22. 12. 2003) Pozn. V návaznosti na
přistoupení ČR k EU a následně i k Úmluvě o Europolu byla dohoda aktualizována prostřednictvím výměny
interpretačních nót ke dni 21. 9. 2004

• Memorandum o spolupráci mezi ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem sociálních věcí a
zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při
mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání (Praha, 28. listopadu 2007)

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Viz kapitola 3.3.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
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

Nizozemsko je pro české exportéry důležitým teritoriem z pohledu nejen vnitřního trhu (takřka 17 milionů obyvatel),
ale zejména s ohledem na možnost reexportů do celého světa. Nizozemské hospodářství a obchodní dovednosti jsou na
velmi vysoké úrovni, proto mají čeští výrobci možnost umístit své výrobky a služby na místním trhu pouze za předpokladu
dodržení vysoké kvality a konkurenční ceny. Logicky by tak Nizozemsko mohlo a mělo být cílem pro české firmy, které se
již etablovaly v Německu nebo v jiných (okolních) západoevropských zemích (např. Belgie, Francie nebo Velká Británie).

Nizozemsko si po staletí budovalo svou pozici obchodní velmoci. Desetitisíce nizozemských obchodních firem
orientovaných na dovoz/vývoz a velkoobchod v sobě skrývají veliké know-how nejen nizozemského, ale i světového
obchodu. Zde se nabízí možnost zvláště pro české malé a střední podnikatele, kteří někdy obtížně a s nedostatkem
zkušeností hledají odbyt pro své výrobky. Navázání kontaktů s nizozemskými obchodními společnostmi neznamená jen
možnost vývozu českých výrobků na nizozemský trh, ale též možnost dostat se prostřednictvím nizozemských firem na
třetí trhy včetně trhů rozvojových zemí.

Jednou z dalších možností vstupu na nizozemský trh je výrobní spolupráce s místními firmami, které často hledají výrobce
nebo dodavatele pro své distribuční sítě. V takovém případě však mnohdy české výrobky nemusí nést značku českého
výrobce, ale značku nizozemské firmy (private label). Nizozemské firmy upřednostňují obchodování na základě
dlouhodobé spolupráce, kdy se obchodní partneři znají a vzájemně si důvěřují.

Trvalý zájem je o výrobní kooperace, kdy si nizozemské firmy nechávají vyrábět komponenty nebo i celé výrobky v České
republice (outsourcing). Jedná se o širokou škálu výrobků počínaje jednoduchými komponenty ze dřeva, plastů nebo
oceli, až po složité strojírenské součásti nebo hotové výrobky podle požadované dokumentace. Existuje zájem o výrobní
kooperaci, kdy české podniky mohou pro své partnery vyrábět speciální výrobky v malých sériích. ČR je v tomto směru u
NL firem na předním místě mezi státy střední a východní Evropy. Nizozemské firmy si vybírají Českou republiku nejen pro
outsourcing, ale i pro přemísťování celých výrob s cílem snížit výrobní náklady a zvýšit svoji konkurenceschopnost.

Další potenciálně obrovskou oblastí je spolupráce nizozemských a českých firem na třetích trzích, včetně rozvojových
zemí. Česká republika disponuje konkurenceschopnými průmyslovými výrobky, což v kombinaci s nizozemskou znalostí
zahraničních trhů a obchodními schopnostmi může přinést zajímavé příležitosti.

Automobilový průmysl
Automobilový průmysl Nizozemska představuje kompletní hodnotový řetězec počínaje dodávkami surovin až po dodávky
automobilových komponentů. Zahrnuje rovněž široký okruh poskytovatelů služeb ve výzkumu. Sektor se skládá z 300
společností, výzkumných i vzdělávacích institucí. Roční obrat je 17 mld. EUR; hlavní zahraniční odběratel je jako v případě
ČR Německo. V Nizozemsku působí jediní dva finální výrobci - společnosti DAF a VDL NedCar. V posledních letech
dochází k významnému růstu počtu osobních automobilů, existují obchodní příležitosti pro subdodávky výrobního
zařízení. Klíčovými technologiemi vozidel budoucnosti jsou ICT a software, dochází k integraci do složitějších systémů.
Zásadním rysem je nástup elektromobilů. Dané trendy mají úzkou souvislost se zelenou mobilitou (energie
z obnovitelných zdrojů, nulové emise) a smart mobilitou (konektivita, automatizace a pokročilé asistenční systémy).

Elektrotechnika
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Nizozemsko je světovým leaderem ve vývoji nových technologií a materiálů v komunikacích, leteckém a automobilovém
průmyslu, zdravotnických zařízeních, výroby elektrické energie a výroby polovodičů. Pro rozvoj sektoru je klíčové spojení
výzkumu a inovací, které v kombinaci s vynikající business strukturou a vysoce kvalifikovanou pracovní silou činí z
Nizozemska centrum pro high-tech zařízení. CD, DVD, blue-ray i wi-fi či bluetooth jsou vše vynálezy nizozemského
původu. Země je sídlem společnosti Philips, jedné z celosvětově nejvýznamnějších firem v oboru (v současné době se
zaměřuje na oblast zdravotnictví a osvětlení, zaměstnává cca 74 tisíc lidí ve 100 zemích).

Energetický průmysl
Nizozemská vláda důsledně uplatňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie, postupně dochází k uzavření všech
uhelných elektráren. Nejdůležitějším trendem je decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více
místech. Investice směřují do dodávek pro větrné elektrárny (onshore i offshore), podmořské kabely, rozvodné sítě, kotle
na biomasu a kogenerační jednotky. Potenciál se nabízí pro ty české firmy, které jsou schopny podílet se na probíhajících
změnách na nizozemském energetickém trhu: ekologické likvidace uhelných elektráren; snižování závislosti na zemním
plynu (např. budováním energeticky neutrálních domů a budov) a řešení příčin či minimalizace následků zemětřesení z
titulu těžby plynu v oblasti Groningenu; budování nových OZE - větrných a slunečních elektráren a zdrojů využívajících
biomasu; zvyšování počtu elektromobilů a rozšiřování sítí podporujících jejich provoz. Podíl obnovitelných zdrojů na
spotřebě elektrické energie dosáhl v r. 2018 úroveň 17 %, podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie pak byl
7,3 %. Toto stále velmi nízké číslo naznačuje, že v nedaleké budoucnosti dojde vzhledem k závazkům Nizozemska
v oblasti energetiky ve vztahu k obnovitelným zdrojům k významným změnám.

Chemický průmysl
Nizozemsko je celosvětově šestým největším dodavatelem chemických produktů, v zemi je 400 společností, zahrnujících
celý dodavatelský řetězec; z celkem 25 vedoucích světových společností chemického sektoru jich 16 působí v Nizozemsku
(BASF, AkzoNobel, DSM, Shell). Země je sídlem prvotřídních institucí rozvoje a výzkumu. Úspěch sektoru spočívá
v integrovaném přístupu partnerství veřejné a soukromé sféry a otevřených inovací. Nizozemsko je čtvrtým největším
výrobcem chemikálií v Evropě (a desátým celosvětově – obrat odvětví v roce 2018 byl 50 miliard EUR). Sektor se skládá
z firemních klastrů, které jsou vzájemně propojeny. Dochází tak ke spojení velkých společností s malými a středními
podniky, ale i snově založenými firmami čerstvých absolventů univerzit. V Nizozemsku je celkem šest chemických klastrů:
Delfzijl, Chemelot, Zeeland, Rotterdam, Amsterdam a Emmen.

ICT
Nizozemsko je považováno za jeden z nejvyspělejších trhů z hlediska používání internetu, jedná se o nejvíce propojenou
zemi v Evropě a má rovněž nejvyšší rychlost připojení. Operuje zde 60 % klíčových společností oboru (Microsoft, Cisco,
Interxion, Infosys, Huawei, Oracle, Intel, IBM, Verizon). Stejně tak je centrem pro segment počítačových her (Guerilla
Games, Perfect World, Kixeye, Activision Blizzard). Amsterdam je sídlem AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange),
celosvětově druhého peeringového centra; v Eindhovenu je nejvyšší koncentrace IT vůbec (nejinteligentnější čtvereční
kilometr) a v Enschede je v rámci univerzity Twente největší IT institut. Nizozemsko je leadrem v oblasti kybernetické
bezpečnosti, možnost uplatnění je i v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí,
bezpečnostní systémy).

Kovozpracující průmysl
Sektor představuje pouhé 1 % HDP, ovšem je klíčovým dodavatelem pro stavebnictví, na jehož vývoji je do značné míry
závislý. Dalšími důležitými odvětvími jsou automobilový průmysl a strojírenství. Po překonání obtížného období minulých
let se aktuálně díky oživení ve stavebnictví očekává příznivý vývoj.

Obranný průmysl
Sektor tvoří až na výjimky státní podniky a výzkumné instituce. Je charakteristický vyspělou technologií a neustálými
inovacemi. Vzhledem k omezenému domácímu trhu je orientován na vývoz, což vede ke spolupráci s firmami z jiných
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zemí, zejména Německa, Spojených států, Velké Británie a Belgie. Země je sídlem různých jednotek NATO QFC Brunssum,
NAPMA, NCIA) s vlastními výběrovými řízeními.

Sklářský a keramický průmysl
Obor je dodavatelem zejména pro zdravotnický a farmaceutický průmysl. Vzhledem k tradici je možné také uplatnění
českého uměleckého skla na zakázku. V případě keramiky je patrný rostoucí zájem o stavební komponenty.

Služby
Nizozemsko je ekonomikou služeb (78 % HDP), za předpokladu kvalitních, rychlých a levných služeb je možné uspět v
jakékoliv oblasti. Funguje zde spolupráce R & D s komerční návazností - výzkumné priority jsou v rámci vybraných a
oficiálně podporovaných 9 tzv. top sektorů (zemědělství a potraviny, chemický sektor, tvůrčí průmysl, energetika,
high-tech, zahradnictví, vědy o živé přírodě a zdravotnictví, logistika, voda). Příležitosti se nabízejí pro technologické
startupy i joint-ventures technologicky vyspělých českých firem s kapitálově a obchodně silnými nizozemskými partnery.

Stavební průmysl
Stavebnictví je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví (představuje téměř 7 % hrubého domácího produktu a
zaměstnává 450 tisíc osob). Po silném útlumu v pokrizových letech stavebnictví za poslední tři roky vykazuje růst, který
zahrnuje jak bytovou výstavbu, tak dopravní infrastrukturu. Sektor se aktuálně potýká s nedostatkem pracovních sil.

Strojírenský průmysl
Import těchto položek vykazuje rostoucí trend, navíc probíhá zpětný přesun specializované výroby z Číny do Evropy, což
znamená příležitost i pro ČR, kdy český export může soutěžit s německými výrobky, které tvoří největší podíl
nizozemského importu.

Zábava a volný čas
Nizozemci udržují zdravý poměr práce a zábavy a součástí tohoto přístupu jsou i sportovní aktivity (včetně cyklistiky, která
ovšem slouží i jako prostředek cesty do zaměstnání). Důkazem toho je rostoucí podíl výdajů na rekreační a kulturní
aktivity.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Nizozemsko má jeden z nejefektivnějších zdravotních systémů (od r. 2005 se pravidelně umisťuje v rámci prvních tří
příček EuroHealth Consumer Index) a počet místních firem a výzkumných organizací v oboru zdravotnictví a věd o živé
přírodě dosahuje 2500, včetně hlavních nadnárodních společností jako MSD, Amgen, Genmab, Astellas, GlaxoSmithKline
a Medtronic. Sektor pokrývá všechny aspekty, výdaje na zdravotnictví představují 11 % HDP. Jedná se o jeden z
podporovaných top sektorů, mezi priority patří translační medicína, regenerační medicína, genomika, onkologie, virologie,
nanotechnologie a zobrazovací a monitorovací technologie (světový leader firma Philips). Ve výzkumu je hojně rozšířen
model partnerství veřejného a sooukromého sektoru. Nizozemsko je celosvětově jedním z nejkoncentrovanějších regionů
věd o živé přírodě, Amsterdam se v důsledku brexitu stal novým sídlem Evropské lékové agentury.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Nizozemsko je druhým největším vývozcem zemědělské produkce, v oboru zde působí více než 4 000 společností včetně
celosvětově nejvýznamnějších (Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Mead Johnson, ConAgra, Mars, apod.). Země vyváží
ovoce, zeleninu (největší vývozce sadbových brambor), stejně jako vyhlášené mléčné produkty. Existuje zde významná
základna výzkumu a vývoje - výzkumné instituty, zdravotnické univerzity a partnerství veřejného a soukromého sektoru,
nachází se zde nejlepší globální zemědělská univerzita Wageningen. V neposlední řadě je důležité zahradnictví, které pro
svou produkci využívá nejmodernější technologie (energeticky neutrální skleníky).
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Zpracovatelský průmysl
Nizozemský zpracovatelský průmysl je silně závislý na vývozu, jeho míra exportní závislosti na úrovni 70 % je více než
dvojnásobná ve srovnání s nizozemskou ekonomikou jako celkem (32 %). V rámci sektoru je ovšem značná odlišnost mezi
jednotlivými odvětvími (např. exportně orientovaný chemický průmysl oproti nábytkářství, zaměřenému na vnitřní trh).
Hlavními odbytišti nizozemského zpracovatelského průmyslu jsou Německo, Belgie, Velká Británie, Francie, Spojené státy
a Itálie.

Železniční a kolejová doprava
Nizozemská železniční síť má rozsah 3 200 km a spojuje všechna významná střediska v zemi. Nizozemské dráhy realizují
svůj program modernizace i rozšíření vozového parku prostřednictvím vypisovaných tendrů. Města Rotterdam a Haag
plánují obnovu a rozšíření svých tramvajových linek.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl HS 8707 - Karosérie (kabiny pro řidiče) pro motorová
vozidla čísel 8701 až 8692

HS 8207 - Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a
nářadí

HS 8708 - Části, součásti a příslušenství motorových
vozidel čísel 8701 až 8705

Elektrotechnika HS 8507 - Akumulátory elektrické vč separátorů

HS 8533 - Odpory elektrické ne odpory topné

Energetický průmysl HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8502 - Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační

HS 8503 - Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap.

Chemický průmysl HS 2808 - Kyselina dusičná směs kyseliny sírové dusičné

HS 3913 - Polymery přírodní modifikované jn
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ICT HS 8471 - Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky,
snímače ap.

HS 8536 - Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, ‹
1000V; konekt. pro opt. vlákna

HS 8537 - Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj.,
ovládací

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

CPA 63.11 - Zpracování dat, hosting a související služby

Kovozpracovatelský průmysl HS 7612 - Sudy barely plechovky ap z hliníku do 300 l

HS 8001 - Cín surový (neopracovaný)

HS 8002 - Odpad šrot cínový

HS 7223 - Dráty z oceli nerezavějící

HS 2607 - Rudy olovnaté koncentráty

HS 7503 - Odpad šrot niklový

HS 7319 - Jehly jehlice špendlíky ap z železa oceli

Obranný průmysl HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

Sklářský a keramický průmysl HS 7003 - Sklo lité profilové ploché válcované nezprac

HS 7011 - Baňky trubice skleněné otevřené
nedohotovené

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot., farmaceut.,
laboratorní

Služby CPA 72 - Výzkum a vývoj, autorská práva
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Stavební průmysl HS 2522 - Vápno nehašené hašené hydraulické

HS 2621- Strusky popely jiné vč popela mořských
chaluh

HS 6808 - Desky dlaždice ap z vláken rostlin slámy ap

HS 6811 - Zboží osinkocementové buničitocementové
apod

HS 6815 - Výrobky z kamene aj hmot nerostných jn

HS 7302 -Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

Strojírenský průmysl HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s
pohonem

HS 8442 - Stroje pro zhotovování tisk.pomůcek

HS 8453 - Stroje pro zpracování kůží ap opravy obuvi aj

HS 8467 - Nářadí ruční pneumatické s motorem ne
elektr

HS 8476 - Automaty prodejní a na rozměňování mincí

HS 8479 - Průmyslové roboty, jinde neuvedené

Zábava a volný čas HS 9506 - Potřeby pro tělocvik atletiku aj sporty

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9019 - Přístr. pro mechanoterapii, masážní, dýchací
aj.

HS 9401 -Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v
lůžka

HS 9402 - Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj.
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Zemědělský a potravinářský průmysl HS 1004 - Oves

HS 1106 - Mouka krupice z luštěnin manioku ap ovoce
aj

HS 1109 - Lepek pšeničný i sušený

HS 1207 - Semena, plody olejnaté, ostatní i drcené

HS 1522 - Degras, zbytky po zpracování tuků vosků

HS 1601 - Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa,
drobů, krve atd,

Zpracovatelský průmysl HS 4415 - Bedny bedničky klece bubny palety ap ze
dřeva

HS 5109 - Příze z vlny chlupů zvířecích jemných upraven

HS 5112 - Tkaniny z příze vlněné česané chlupů
jemných

HS 5204 - Nitě šicí bavlněné upravené pro prodej

HS 5607 - Motouzy šňůry provazy lana i splétané apod

HS 9004 - Brýle (korekční ochranné aj) apod výrobky

HS 9114 - Části součásti hodinářské ostatní

Železniční a kolejová doprava HS 8602 - Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

HS 8603 - Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním
pohonem

5.2 Kalendář akcí

Kalendáře / oznámení akcí jsou k dispozici na stránkách jednotlivých úřadů a agentur:

• www.mzv.cz/hague/cz/zpravy_udalosti/index.html
• www.czechtrade.nl/ nebo www.czechtrade.cz/kalendar-akci/
• www.czechinvest.org/
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• www.czechtourism.cz/
• http://hague.czechcentres.cz/cs/program/
• www.cdcc.nl/?page_id=10
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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

Podmínky přístupu českých výrobků na nizozemský trh jsou obecně dány tím, že se jedná o vnitřní trh v rámci EU. Je to
trh velmi náročný, vyžadující pečlivé a trvalé zpracování, stálou přítomnost na trhu prostřednictvím nizozemského
obchodního zástupce a dobré kontakty. Z hlediska obchodu je vhodné Nizozemsko vnímat jako něco více než bilaterální
relaci, protože Nizozemci s obchodními kontakty po celém světě mnohdy hledají dodavatele pro odbytiště ve třetích
zemích. Přes Nizozemsko se tak české podniky mohou dostat na trhy celého světa, především pak do zemí Latinské
Ameriky a Asie, kde mají Nizozemci tradičně velmi dobré kontakty.

Volba distribučních a prodejních kanálů je samozřejmě závislá na komoditě. Jelikož přímé zpracování trhu, zahrnující
vybudování vlastních distribučních a prodejních kanálů, je velice náročné, je standardní praxí využítí místního zástupce,
popř. dovozců či velkoobchodníků (www.nvg.nl - Nizozemský svaz velkoobchodníků). Prodej pomocí nizozemského
“mezičlánku” je naprosto nezbytný u komodit vyžadujících poprodejní servis, kde je zároveň i nezbytná přítomnost skladu
náhradních dílů.

Využití místních obchodních zástupců (pracujících na bázi provize; www.vnt.org - Sdružení nizozemských obchodních
zástupců) je možné a v Nizozemsku běžné především u spotřebního zboží a u výrobků s vysokou technickou náročností.
VNT vyhledá firmě vhodného obchodního zástupce buď formou placené inzerce ve svém časopise, nebo na svém webu.

Nizozemský obchodní zástupce, stejně jako místní dovozci či velkoobchodníci zpravidla požadují exkluzivitu. Při
jmenování zástupce a udělení exkluzivního zastoupení na daný výrobek je nutno uzavřít zastupitelskou smlouvu, která se
musí řídit platnými právními předpisy. Aby se předešlo možnosti vzniku sporů, je nutné věnovat této právnické
problematice náležitou pozornost.
Zajímavou příležitostí, jak zpracovávat nizozemský trh, je možnost využívat krajany působící v Nizozemsku. V rámci
projektu “Žijeme v zahraničí” (http://www.zijemevzahranici.cz/) se řada krajanů zaregistrovala jako osoby nabízející své
služby českým subjektům.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovoz do Nizozemska z ČR probíhá dle pravidel vnitřního trhu EU.
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Jestliže je výrobek již jednou uveden na trh v členské zemi EU, může být volně obchodován v celé EU. Nizozemsko stejně
jako každá jiná členská země nemůže zakázat prodej takového výrobku v zemi, i když je vyroben podle jiných technických
standardů než nizozemských. Jedinými důvody pro zákaz prodeje takového výrobku mohou být ochrana spotřebitele a
životního prostředí.

Na dovoz některých druhů zboží je třeba mít licenci. Týká se to zboží, které může být dovezeno jen v omezeném množství
nebo podléhající zvláštnímu dohledu, jako jsou např. zbraně a vybraná léčiva. V těchto případech je nutné se obrátit na
instituce Belastingdienst Douane, Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). Je nutné se připravit na fakt, že
personál může být ochoten komunikovat pouze v holandštině.
Korespondenční adresa: Postbus 30003, 9700 RD Groningen
Fyzická adresa:
Kempkernsberg 12
Groningen
Tel.: 0031 (0)88 151 21 22
Fax: 0031 (0)88 151 31 82
E-mail : drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl
Web: www.douane.nl

Veškeré informace týkající se celní problematiky lze získat na informačním telefonním čísle nizozemské Celní správy:
0800-0143, které je v provozu od pondělí do čtvrtka v době od 08.00 do 20.00 hodin a v pátek od 08.00 do 17.00 hodin.
Ze zahraničí se lze dovolat na telefonní číslo: 0031-555 385385. Na tuto informační službu je možno obrátit se též
písemně na adrese:
Nederlandse Douane Informatiedienst
Kloosterweg 22
PO Box 2865
6401 DJ Heerlen

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zahájení podnikání v Nizozemsku jsou důležité níže uvedené kroky.

1. Ověření podmínek pro pobyt.
Občané s českým státním občanstvím nepotřebují v Nizozemsku pobytové povolení. Doporučuje se však nechat se
dobrovolně registrovat u tzv. Imigrační a naturalizační služby (IND) vzhledem k tomu, že některé nizozemské organizace
mohou takovouto registraci požadovat. Jestliže hodlá občan i ze země EU zůstat v Nizozemsku déle než 4 měsíce,
potom musí do pěti dnů po příjezdu do Nizozemska být registrován v místě svého bydliště (Gementelijke
Basisadministratie - GBA). Pokud zahraniční občan hodlá vycestovat z Nizozemska na dobu delší než 8 měsíců, je třeba,
aby se z GBA evidence odhlásil, a to nejdříve 5 dní před odjezdem.

2. Výběr právní formy podnikání.
Tento výběr je rozhodující pro rozsah ručení za závazky z podnikatelské činnosti a určení daňových povinnosti.
Registrovat v NL lze následující právní formy podnikání:
a) De eenmanszaak (podnik s kapitálem jednoho člověka), výhodou je, že nemusí být skládán žádný kapitál, ale zakladatel
ručí celým svým majetkem
b) De vennootschap onder firma -VOF (partnerství pod firmou), může zahrnovat skupinu partnerů sdružených na základě
smlouvy o úkolech, není vyžadován žádný finanční základ
c) De commanditaire vennootschap - CV (komanditní společnost klasická nebo s tichým společníkem)
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d) De maatschap (partnerství)
e) De besloten vennootschap - BV (společnost s ručením omezeným)
f) De naamloze vennootschap - NV (akciová společnost)
g) Het Europese Economische Samenwerkingsverband - EESV (společnost podle evropského zákona, zřídka používaná
forma)
h) De vereniging (sdružení/spolky)
i) De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij (družstva)
j) De stichting (nadace)
k) Buitenlandse rechtsvormen (zahraniční právnické osoby)

3. Kontrola zda pro dané podnikání není potřeba zvláštní kvalifikaci.
Týká se pouze podnikání v regulovaných profesích. V tom případě musí být vaše kvalifikace ověřena. Seznam
regulovaných profesí a postup při ověřování kvalifikace je uveden na nizozemském úřadě pro mezinárodní spoluprací a
vyšší vzdělání www.nuffic.nl

4. Registrace podnikání u místně příslušné pobočky obchodní komory.
Kamer van Koophandel - KvK zaregistruje podnikání nejdříve týden před nebo nejpozději týden po jeho faktickém
zahájení. Pokud zakládáte živnost, musíte se na KvK dostavit osobně, pokud zakládáte právnickou osobu, vyřídí registraci
za Vás notář. Od KvK dostanete fakturu na zaplacení členských příspěvků, neboť členství v KvK je v Nizozemsku pro
podniky povinné. KvK nahlásí Vaše podnikání sama daňovému úřadu. Více na www.kvk.nl.

5. U některých výrob je nutné se registrovat v tzv. product or industry board. Zda to bude Váš případ, sdělí KvK.

6. Podnikání z místa bydliště musí být nahlášeno obci.

7. Osoba samostatně výdělečně činná by si měla ve vlastním zájmu vyžádat tzv. Prohlášení o statutu nezávislého
kontraktora (VAR). To se týká ják živnostníků, tak tzv. svobodných povolání. Prohlášení je pro zákazníky důkazem, že
nizozemské úřady Vás pokládají za podnikatele. O Prohlášení se žádá u nizozemské daňové správy.

8. Nizozemsko vyžaduje vést řádné účetnictví a archivovat veškeré doklady o podnikání po dobu 7 let.

9. Pojištění. Povinnost pojištění není stanovena, ovšem podle druhu podnikání je vysoce žádoucí.

Stručný popis postupu při založení společnosti s ručením omezeným (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid - BV):

• notář sepíše zakládající smlouvu a stanovy (notářské poplatky činí cca 1 500 až 2 000 EUR)
• notář zašle smlouvu a stanovy na nizozemské ministerstvo spravedlnosti, které musí vystavit prohlášení, že nemá

proti založení firmy námitek. Antecedentní prozkoumání zakladatelů firmy je součástí této procedury (tzv. integrity
test)

• po obdržení kladného vyjádření od ministerstva spravedlnosti následuje definitivní registrace zápisem do
obchodního rejstříku u příslušné regionální obchodní komory

• do doby založení může firma působit pod svým jménem s dodatkem „BV i.o.” (i.o. - in oprichting, tzn. v procesu
založení); BV i.o. není považována za právní subjekt, ale může podnikat právní kroky a uzavírat právní smlouvy;
v tomto případě je osoba zastupující BV i.o. finančně zodpovědná až do doby, kdy její jednání oficiálně založená BV
potvrdí

Podrobné údaje v angličtině týkající se podnikání v Nizozemsku poskytuje webová stránka www.answersforbusiness.nl.
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6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Český vývozce se musí prezentovat standardním způsobem běžným v mezinárodním obchodě. Vzhledem k silně
konkurenčnímu prostředí na místním trhu a široké nabídce je třeba s každým potenciálním zákazníkem individuálně
pracovat. Rozeslat z ČR nabídky s katalogy a čekat na odpověď je naprosto nedostatečné. Jako follow-up na takovou
mailingovou akci je nutno cca po 1 týdnu až 10 dnech obeslaným nizozemským podnikům zatelefonovat, připomenout
se, pokud se nabídka nedostala ke správné osobě, zaslat ji znovu. V další fázi je třeba potenciální zákazníky osobně
navštívit s konkrétní nabídkou. Pro nizozemského podnikatele je ČR “blízký trh”, kam doletí za cca 1,5 hodiny letadlem a
dojede za cca 10 hodin autem. Stejně tak “blízký” musí být nizozemský trh pro české vývozce.

Jednou z vhodných forem propagace je účast na specializovaných veletrzích a výstavách. Je třeba mít kvalitně tištěné
firemní materiály v angličtině (nebo nizozemštině, případně němčině) s technickým popisem výrobku. Ceny se
uvádějí pouze v tom případě, že se jedná o ceny pevné a neměnné. Před účastí na veletrhu je vhodné rozeslat pozvánky
na stánek a před zahájením veletrhu se ještě alespoň telefonicky “připomenout” - každá specializovaná firma obdrží před
zahájením příslušného veletrhu takových pozvánek celou řadu. Doporučuje se mít k dispozici brožury bez ceníků a při
jednání uvést orientační ceny a poté připravit detailní nabídku s uvedením cen a dodacích a platebních podmínek.

Využití hromadných sdělovacích prostředků pro propagaci svých výrobků lze doporučit jen finančně silným firmám
(s ohledem na vysoké tarify jak v televizi, tak i v novinách). K orientaci může pomoci nizozemská asociace inzerentů
www.bva.nl nebo marketingová asociace DDMA - www.ddma.nl.

Pro umístění bilboardu na budovu musíte mít povolení. K umisťování letáků do poštovních schránek je třeba mít licenci.
Je třeba dbát, aby reklama nebyla klamavá ani srovnávací.

Nejvýznamnějšími organizátory výstav a veletrhů v Nizozemsku jsou RAI v Amsterdamu (www.rai.nl) a Jaarbeurs v
Utrechtu (www.jaarbeursutrecht.nl), které každoročně pořádají celou škálu mezinárodních výstav, veletrhů a konferencí.
Další výstaviště jsou např. v Maastrichtu (www.mecc.nl), Eindhovenu (www.nbiexpo.com/) a v Rotterdamu (www.ahoy.nl).

K významným mezinárodním veletrhům v NL patří např.:

• PLMA - veletrh dodávek pod privátní značkou pro obchodní řetězce, food a non-food
• ESEF - regionální veletrh subdodávek pro strojírenství, kovozpracující, plastikářský a elektrotechnický průmysl, který

se koná jednou za dva roky
• INTERTRAFFIC
• OFFSHORE ENERGY
• EUROPORT MARITIME v Ahoy Rotterdamu
• BOUWBEURS v Jaarbeurs Utrecht
• AQUATECH v RAI Amsterdam

Bližší informace k vybraným veletrhům, resp. k účasti na nich viz www.czechtrade.cz nebo www.czechtrade.nl.

Další NL veletrhy lze nalézt např. na adrese: 10times.com/netherlands/tradeshows

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví je v Nizozemsku na vysoké úrovni. Nizozemská vláda klade na tuto problematiku velký
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důraz a je si vědoma její role pro inovace a znalostní ekonomiku. NL je členskou zemí Evropského patentového úřadu
(EPO) a Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Zkvalitnění národního patentového systému je jednou z priorit
současné hospodářské politiky.

Nizozemský úřad pro ochranu duševního vlastnictví, zřízený na základě Patentového zákona z r. 1995 (Rijksoctrooiwet
1995), patří do systému Ministerstva hospodářství, konkrétně agentury RVO:
RVO
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL The Hague
Tel +31 88 602 50 00
Fax: +31 88 602 90 23
Web: www.rvo.nl

Pozn.: Znění Patentového zákona v angličtině je možné nalézt na internetových
stránkách https://www.ivir.nl/publications/intellectual-property/ při Právnické fakultě Amsterdamské univerzity.

6.6 Trh veřejných zakázek

Systém zadávání veřejných zakázek v Nizozemsku se řídí příslušným evropským acquis a veřejné zakázky, jejichž objem je
vyšší než stanovené hraniční částky, jsou publikovány v Úředním věstníku EU (pozn.: viz také „European Guidelines for
Procurement” v rámci informací o vnitřním trhu na stránkách europa.eu).

Trh veřejných zakázek v Nizozemsku představuje cca 40 - 50 mld. eur ročně a každá osmá zakázka firem spadá do této
sféry. Trh lze dále rozčlenit na:
a) ústřední vládu (ministerstva)
b) regionální a místní správu (provincie) - jednotlivé provincie mají svoji nákupní politiku, přičemž je všeobecná tendence
nakupovat místně nebo regionálně. Nejvíce nákupů je v oblasti ochrany životního prostředí, dopravy a silniční sítě
c) podniky s vlastnickým podílem státu (místní správy), nebo privatizované podniky poskytující veřejné služby - smíšené
veřejné organizace, veřejné poradenské organizace, železnice (Nederlandse Spoorwegen), letiště (Schiphol) atd.

V Nizozemsku nejsou uplatňovány žádné specifické registrace nebo schvalovací postupy pro zahraniční zájemce, je však
nutno počítat s dodržováním přísných norem, nutností certifikace, vyžadováním seznamu referencí atp. Roste také
význam kritérií založených na „ekologičnosti”, resp. přijatelnosti navrhovaných řešení z hlediska udržitelného rozvoje.

Udělování veřejných zakázek upravuje nařízení vlády Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Výběrovými
kritérii podle tohoto nařízení jsou nejnižší cena a ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Klíčovou roli v celém procesu veřejných zákázek hraje služba TenderNed coby platforma elektronického zadávání
veřejných zákázek. O řádný chod služby TenderNed se stará tzv. Expertní centrum veřejných výběrových řízení PIANOo.
Oznámení o výběrových řízeních jsou publikována na webu https://www.tenderned.nl/cms/ a to pouze v nizozemštině.
TenderNed Vás může upozornit na tendry týkající se sféry vašeho podnikání, pokud ovšem se registrujete na stránce
tenderned.nl. Některé tendry centrální vlády jsou publikovány na webu aanbestedingskalender.nl.

Vypsané veřejné zakázky (včetně těch, jejichž výše nedosahuje hraničních částek) jsou uveřejňovány mj. v následujících
periodikách:
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Nederlandse Staatscourant
Sdu Uitgeverij
Postbus 200014
2500 EA Den Haag
Tel.: 0031-(0)70-378 93 79
Fax : 0031-(0)70-382 27 59
Web: www.staatscourant.nl

Cobouw (stavební práce)
Uitgeverij Ten Hagen & Stam b.v.
Postbus 34
2501 AG Den Haag
Tel.: 0031-(0)70-304 57 00
Fax : 0031-(0)70-304 58 00
Web: www.cobouw.nl

Pozn.: V Cobouw jsou uveřejňovány také výsledky veřejných zakázek, kde je uvedena stavební firma, konstruktér (statik) a
architekt, což jsou informace, pečlivě sledované nizozemskými dodavatelskými podniky. Bezprostředně po uveřejnění tak
subdodavatelé kontaktují vítěze tendrů a nabízejí své výrobky.

Zdrojem informací o evropských tendrech vypisovaných v Nizozemskou je také ted.europa.eu.

Pozn.: Zvláštní kapitolou jsou výběrová řízení na dodávky v systému mezinárodních organizací. Doporučujeme zájemcům
o tuto oblast následující odkazy na webové stránky, na kterých lze nalézt podrobné informace o výběrových řízeních
mezinárodních organizací sídlících v Nizozemsku např.:

• Organizace pro zákaz chemických zbraní, OPCW (systém OSN)
• European Space Agency (ESA), která uskutečňuje v nizozemském Nordwijku část svých aktivit

Nizozemské subjekty mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozvojové spolupráce, vč. projektů financovaných z prostředků
Světové banky, kdy se zadávání řídí „Guidelines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits”. Přehled firem, které
uspěly ve výběrových řízeních, je zveřejněn na stránkách Světové banky.

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

Nizozemský trh nepředstavuje žádná zvláštní rizika, odlišná od jiných evropských trhů. Pokud český podnik začíná
spolupracovat s novým nizozemským partnerem, měl by si od něj vyžádat reference a výpis z obchodního rejstříku (KvK
Handelsregister, Trade Register). Pro podrobnější informace je doporučeno také kontaktovat některou z informačních
kanceláří, které podávají informace o podnicích (všeobecné informace, plnění závazků). Obchodní rejstřík je veřejnou
listinou a informace v něm obsažené lze získat u příslušné regionální obchodní komory či přes centrální adresu, popř.
v internetové verzi obchodního rejstříku.

Veškeré adresy regionálních obchodních komor i online verzi obchodního rejstříku, vč. „návodu k použití” v angličtině, lze
nalézt na stránkách www.kvk.nl. V Nizozemsku je zdarma z rejstříku možné získat pouze základní informace, vč. např.
informace o tom, zda na firmu nebyl vyhlášen konkurs (faillissement). Podrobnější výpis lze u Obchodní komory objednat
za poplatek, jehož výše se odvíjí od složitosti požadované dokumentace (většinou 2,50 až 10 EUR). Registrace u obchodní
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komory je pro firmy v Nizozemsku povinná; tzn. pokud nizozemská firma není registrována nebo popř. pokud nesouhlasí
některé identifikační údaje, je to indikace toho, že něco není v pořádku. Se zvýšenou opatrností je třeba také přistupovat
k případům, kdy firma s nízkým základním jměním nebo firma jednoho podnikatele bez zaměstnanců nabízí realizaci
rozsáhlého kontraktu apod.

Do veřejného seznamu “Centrální insolvenční rejstřík” (CIR) lze nahlédnout prostřednictvím stránek rechtspraak.nl.

Je obvyklé používání běžných platebních podmínek, tedy platby proti dokumentům u prověřených obchodních vztahů a
L/C u větších kontraktů. V kontraktu je nutno velmi přesně specifikovat platební podmínky a postup při případném řešení
sporů (je nutno určit právo, podle kterého se budou případné spory řídit a soud, před kterým se budou projednávat -
podrobněji viz kap. 8.5.). V každém případě je třeba věnovat mimořádnou pozornost formulaci smluv a platebnímu
zajištění. V případě dovozu z Nizozemska je doporučeno velmi zvažovat jakékoliv platby předem.

V žádném případě není doporučeno platit za zboží nebo služby bez řádné smlouvy, např. pouze na základě inzerátu nebo
ústní dohody, takovéto případy většinou končí problematicky.

Řešením případných obchodních a právních sporů, včetně vymáhání pohledávek, se zabývají příslušné advokátní
kanceláře a právní a poradenské firmy. Na webových stránkách ZÚ je seznam některých, které se již při této činnosti
osvědčily nebo požádaly o zařazení na seznam na web ZÚ.

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

Jednání nizozemských obchodníků je věcné a přímé. Nizozemci mají obvykle velmi dobré znalosti v oblasti obchodu a
jsou výbornými vyjednavači. Na jednání je nutno se velmi pečlivě připravit a předpokládat věcné a detailní dotazy. Styl
jednání se blíží anglosaskému. Důležitou roli v obchodních vztazích v Nizozemsku hrají kontakty a networking. Nizozemci
mají zájem o dlouhodobé obchodní vztahy a tudíž je zajímá i firma, se kterou obchodují, a země, ze které tato firma
pochází. Je proto nutno dbát nejen na prezentaci vlastního výrobku, ale také na prezentaci firmy a země.

Při jednáních s takovými nizozemskými partnery, kteří nemají zkušenosti s podnikáním s Českou republikou, je vhodné
zmínit, že Česká republika je tradičně průmyslovou zemí, s technickou tradicí, kvalifikovanými lidmi a rozvinutou
infrastrukturou. Obdobně je třeba postupovat v případech, kdy česká firma jedná o kapitálovém vstupu zahraničního
partnera. Výhodou je vnímání geografické blízkosti obou zemí (letiště Schiphol a Ruzyni dělí jen něco málo přes 1 hodinu
letu; přesun autem je možný v rámci jednoho dne).

Obchodní jednání je v Nizozemsku možné v zásadě po celý rok, ale méně příznivou dobou je doba dovolených (červenec,
srpen) a také druhá část prosince. Na jednání je dobré se ohlásit mezi 9.00 a 12.00 a poté od 14.00 do 16.00, polední
přestávka je většinou od 13.00 do 14.00. Schůzka se vždy musí domluvit dopředu, Nizozemci nemají rádi neohlášené
návštěvy a nedochvilnost (sami jsou velmi přesní; i když vzhledem k častému výskytu dopravních zácp v Nizozemsku má
případná omluva s poukazem na tuto okolnost šanci být přijata s pochopením). Není neobvyklé, že si Nizozemci
dohodnou schůzku dva - tři měsíce předem.

Znalost cizích jazyků je v Nizozemsku jednou z nejrozšířenějších na světě (přesto, anebo právě proto, je při kontaktech
s Nizozemci vhodné projevit zájem o jejich vlastní jazyk). Při obchodních jednáních převládá jako jednací jazyk angličtina,
mnoho lidí z obchodních kruhů ovládá také další cizí jazyk. Podle statistik 90 % obyvatelstva v NL hovoří nejméně jedním
cizím jazykem (zejména angličtina), 70 % dvěma (nejčastěji němčina) a 20 % třemi (nejčastěji francouzština) či více.
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V případě potřeby může pomoci s většinou níže uvedených kroků buď zástupce CzechTrade, nebo Česko-nizozemské
obchodní komory (CDCC) – kontakty viz níže.

Seznam nizozemských státních svátků a školních prázdnin je k dispozici např. na následujících adresách holland.com nebo
iamsterdam.com.

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

Čeští občané mohou cestovat do Nizozemska s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Pro státní příslušníky České republiky platí, že pokud chtějí pobývat v Nizozemsku celkově déle než 4 měsíce v průběhu 6
měsíců, jsou povinni se zaregistrovat na příslušném městském/místním úřadě a rovněž si mohou (nemusí) požádat o
pobytové povolení.

Český řidičský průkaz je uznáván, jakož i osvědčení o technickém průkazu pro motorové vozidlo.

V Nizozemsku nehrozí žádná zvláštní rizika, snad s výjimkou pádu do některého z většinou neohrazených vodních kanálů,
přejetí cyklistou nebo naopak jeho sražení motorovým vozidlem (asi nejčastější riziko - je nutné věnovat zvláštní
pozornost přecházení nebo přejíždění cyklostezek; cyklisté mají téměř absolutní přednost a často velkou drzost až
bezohlednost vůči ostatním účastníkům provozu), nebo setkání s drobnou nebo drogovou kriminalitou, zvláště v
některých částech Amsterdamu a jiných velkých měst.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Jako občan členské země EU nemusí občan ČR žádat o pracovní povolení pro práci v Nizozemsku.

Nizozemsko má speciální program pro nositele vysoce kvalifikovaných profesí ze třetích zemí, tzv. higly skilled/knowledge
migrants (kennismigranten - více informací viz https://ind.nl/).

Informace o zaměstnávání cizinců v Nizozemsku poskytují instituce nuffic.nl a Centre for Work and Income (pracovní
příležitosti). Předpisy týkající se dočasného vysílání pracovníků zahraničních firem do Nizozemska stanoví, že zahraniční
firmy musí vysílat své pracovníky do NL v souladu s podmínkami v příslušných nizozemských sektorových kolektivních
dohodách (CAO). Tato praxe byla v minulosti známá ze sektoru stavebnictví. V NL existují kolektivní dohody v převážné
většině sektorů a pokrývají 85 % všech zaměstnanců. Pouze tam, kde sektorová kolektivní dohoda neexistuje, bude se
vysílání i nadále řídit institutem minimální mzdy.

Další důležité informace a doporučení (v češtině):

• Informace pro práci v Nizozemsku - MZV ČR
• migrada.nl

případně v různých jazycích:

• www.newinthenetherlands.nl
• http://hollandzorg.com
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Odkazy pro hledání práce v Nizozemsku (výběr – bez záruky):

• iamexpat.nl
• expatica.com

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané, cestující do Nizozemska, musí mít s sebou evropský průkaz zdravotního pojištěnce, který předloží lékaři při
ošetření v případech nezbytně nutné péče.

Pokud pobývají v Nizozemsku delší dobu např. za účelem práce nebo dlouhodobého pobytu, musí si před odjezdem z ČR
vyřídit u své zdravotní pojišťovny příslušný formulář E 106, se kterým se poté zaregistrují u místní zdravotní pojišťovny
(viz např. iamexpat.nl).

Další nutný krok pro přístup ke zdravotní péči v Nizozemsku při dlouhodobém pobytu spočívá v registraci u „domácího
lékaře” v okolí bydliště (huisarts; seznamy jsou k dispozici v pojišťovnách nebo lze nalézt podle poštovního směrovacího
čísla na internetu: https://www.huisarts.nl/.
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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 České republiky (Ambassade van de Tsjechische Republiek)
Adresa: Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag
Tel.: 0031-70-313 00 31
Fax: 0031-70-356 33 49
Web: www.mzv.cz/hague
E-mail (ZÚ): hague@embassy.mzv.cz
Obchod, ekonomika: commerce_hague@mzv.cz
Konzulární záležitosti: consulate_hague@mzv.cz

Vlakové spojení na Velvyslanectví ČR v Nizozemsku z amsterdamského letiště Schiphol nebo z Amsterdamu, Rotterdamu,
Utrechtu a dalších měst v NL: Stanice Den Haag Centraal Station (CS) nebo Den Haag Holland Spoor (HS), dále cca 15
minut pěší chůze nebo tramvají, autobusem (zast. Kneuterdijk nebo Buitenhof) nebo taxi.

Honorární konzulát v Groningenu
Radesingel 50, 9711 EK Groningen
Tel.: 0031 50 316 2525
E-mail: groningen@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu: Albert Jan Postma
Funkce: honorární konzul
Konzulární působnost: provincie Groningen, Frísko a Drenthe

Poznámka: Telefonické spojení a osobní návštěva se ohlásí na recepci hotelu

Pozor! HK Groningen neprovádí matriční, pasovou ani ověřovací agendu!! pouze je k dispozici českým občanům v nouzi v
těchto provinciích; důraz HK Groningen je na obchodní agendu.

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

České centrum
Westersingel 9
3014 GM Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 225 17 13
E-mail: cchaag@czech.cz
Web: hague.czechcentres.cz
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Facebook: www.facebook.com/TsjechischCentrumNederland

CzechTourism Benelux
Tsjechisch Bureau voor Toerisme - CzechTourism
Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam
Tel.: +31 615 69 68 75
E-mail: benelux@czechtourism.com; info-nl@czechtourism.com
Web: www.czechtourism.com/p/nl-czechtourism-benelux/

Zastoupení CzechTrade pro Nizozemsko
Andrea Märzová - CzechTrade Rotterdam (Benelux)
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic - CzechTrade
+31 639 354 689 (Mobile)
Schorpioenstraat 298, NToren
Rotterdam
The Netherlands
andrea.marzova@czechtrade.cz
www.czechtrade.nl, www.czechtradeoffices.com

Klientské centrum pro export
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
tel: +420 224 907 576
e-mail: kcexport@businessinfo.cz

úřední hodiny pondělí až pátek 9 až 12 hodin a 13 až 15 hodin;
osobní konzultace po předchozí domluvě každý den od 8:00 do 16:30 hodin
Další informace: www.businessinfo.cz/kce, resp. BusinessInfo.cz/kce

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 101/5
118 00 Praha 1 - Hradčany
Telefonní ústředna +420 224 181 111
Číslo faxu +420 224 182 048
Internetové stránky http://www.mzv.cz
Adresa e-podatelny epodatelna@mzv.cz

Odbor ekonomické diplomacie (OED) - tel. 224 182 592
Odbor států severní a východní Evropy (OSVE) - tel. 224 182 512

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 851 111 Fax: +420 224 811 089
E-mail: posta@mpo.cz
Web: http://www.mpo.cz/
Sekce zahraničního obchodu / Odbor zahraničně ekonomických politik I - 52300
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Nizozemsko-česká obchodní komora
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
T: +420 257 474 740
E: nlchamber@nlchamber.cz
Web: www.nlchamber.cz

Česko-nizozemská obchodní komora
Den Haag
Vladimíra Chýská, info@cdcc.nl, tel: +31 646 767 759, +420 604 849 424
Kateřina Velíšková, kveliskova@cdcc.nl, tel: +31 6 28 27 20 13
web: http://www.cdcc.nl/

Velvyslanectví Nizozemska v Praze
Gotthardská 6/27, 160 00 Prague 6 - Bubeneč
tel: +420 233 015 200
e-mail: pra@minbuza.nl
web: http://czechrepublic.nlembassy.org/organization/locations/embassy-in-prague.html

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

• policie, hasiči, záchranná služba: 112 (emergency)
• policie (běžný kontakt pro jiné než naléhavé případy): 0900 8844
• policie ze zahraničí: +31 343 57 88 44

7.4 Internetové informační zdroje

Nizozemská veřejná a státní správa

• nizozemská veřejná správa www.overheid.nl
• vláda (v angličtině) www.government.nl
• nizozemská státní správa: www.rijksoverheid.nl
• rozcestník na jednotlivé úřady státní a veřejné správy je následující:
• www.government.nl/Subjects/Links_to_the_Netherlands nebo www.government.nl/issues

Další státní instituce

• Nizozemská agentura pro podporu podnikání (Netherlands Enterprise Agency - RVO) http://english.rvo.nl/ nebo
www.rvo.nl; www.hollandtrade.com

• Nizozemská agentura pro zahraniční investice, NFIA www.nfia.com
• Úřad pro analýzu hospodářské politiky, CPB www.cpb.nl
• Statistický úřad, CBS www.cbs.nl

Banky a ostatní instituce

• Nizozemská centrální banka, DNB www.dnb.nl
• Amsterdamská burza cenných papírů www.aex.nl
• ABN AMRO banka www.abnamro.com
• Rabobank www.rabobank.nl
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• ING Group www.inggroup.com

Nizozemská turistická informační kancelář (v Praze) www.holandsko.cz

• Aruba - http://nl.aruba.com/
• Curacao, St. Maarten www.gov.an

Obchodní (hospodářská) komora - Kamer van Koophandel (KvK)

Obchodní (hospodářská) komora - Kamer van Koophandel (KvK) je pověřena vedením Obchodního rejstříku
(Handelsregister). KVK funguje prostřednictvím 19 přepážek rozmístěných v celé zemi. Národní programy jsou rozděleny
do 3 velkých skupin a to: Začátek a akvizice, Inovace a Mezinárodní obchod. Kromě těchto tří hlavních programů existují
ještě komory, které spolupracují s národními programy pro stavebnictví, maloobchod, volný čas a pohostinnosti. Ty jsou
ještě dále doplněny o specifické regionální projekty, např. průmysl nebo chemické a logistické odvětví.

Centrála:
Kroonstraat 50 (hoofdkantoor)
3511 RC Utrecht
Úřední hodiny PO-PÁ: 08:30 - 17:00
KvK na Twitteru: @KvK_NL
Web: http://www.kvk.nl/, http://www.kvk.nl/contact/kantoren/kantoor-utrecht/, www.ondernemersplein.nl

Pobočka v Haagu:
Koningskade 30 2596 AA Den Haag
Úřední hodiny PO-PÁ: 08:30 - 17:00
KvK na Twitteru: @KvK_Zuidwest
Web: www.kvk.nl/contact/kantoren/kantoor-den-haag/

Některé oborové svazy a další významné instituce:

Nederlandse Verbond van de Groothandel (Svaz nizozemských velkoobchodníků)
Adriaan Goekooplaan 5
2517 JX Den Haag
Tel.: 0031-(0)70-354 68 11
Fax: 0031-(0)70-351 27 77
Web: www.nvg.nl

VNO-NCW (Svaz nizozemského průmyslu a zaměstnavatelů)
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag
Tel.: 0031-(0)70-349 03 49
Fax: 0031-(0)70-349 03 00
Web: www.vno-ncw.nl

FME-CWM (Sdružení podniků v kovo- a elektrotechnickém průmyslu, elektronice a příbuzných odvětvích)
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
Tel.: 0031-(0)79-353 11 00
Fax: 0031-(0)79-353 13 65
Web: http://www.fme.nl
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Metaalunie (Sdružení malých a středních podniků v kovoprůmyslu)
Einsteinbaan 1, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein
Tel.: 0031-(0)30-605 33 44
Fax: 0031-(0)30-605 31 22
E-mail: verlinden@metaalunie.nl

NCH - Netherlands Council for Trade Promotion
Bezuidenhoutseweg 181, Postbus 10, 2501 CA The Hague
Tel.: 0031-(0)70-344 15 76
Fax: 0031-(0)70-385 35 31
E-mail: councils@nchnl.nl

Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL The Hague
Telephone: +31 88 602 50 00
Fax: +31 88 602 9023
Web: http://www.rvo.nl, www.hollandtrade.com

TNO - Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Netherlands Organisation for
Applied Scientific Research)
Schoemakerstraat 97, Delft
Tel: +31 88 866 0000

TNO INFODESK
Location The Hague - New Babylon
Tel: +31 88 866 08 66
Web: https://www.tno.nl/en/about-tno/

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Nizozemsko

45/45 http://www.businessinfo.cz/nizozemsko © Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

mailto:verlinden@metaalunie.nl
mailto:councils@nchnl.nl
http://www.rvo.nl
http://www.hollandtrade.com/
https://www.tno.nl/en/about-tno/
http://www.businessinfo.cz/nizozemsko

