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aktuální počet obětí 6.031 

▪ všichni z kritických skupin (dlouhodobě nemocní, věková 

skupina 65+)

politika 1,5 metru

chování firem 

▪ home office, ekonomika 1,5 metru

podpora vlády 

▪ okamžité miliardové investice do záchranných balíčků, aktuálně 

2. kolo, očekává se i 3. kolo – celkový odhad je 90 miliard eur, 

přičemž 4,5 šlo do záchranného fondu EU

propad ekonomiky

▪ odhad až – 7,5 % HDP

KORONAVIRUS V NIZOZEMSKU



KORONAVIRUS V OBRAZECH



typický pragmatismus – „zdraví především, ale 

musíme i přesto fungovat“

okamžitá reakce na novou situaci a přizpůsobení se

hledání nových možností prodeje a zacílení na 

zákazníky ze zkušeností z „korona-období“

20 % nárůst tržeb potravin včetně e-shopů

extrémní nárůst e-commerce ↔ nárůst v logistice a 

doručovatelských službách

„ELK NADEEL HEEFT ZIJN 
VOORDEEL“

(JOHAN CRUIJFF)

KAŽDÁ NEVÝHODA MÁ SVOU VÝHODU



12 provincií (nebo 11 a Frísko)

vysoká hustota zalidnění 

▪ 508 ob/m², 4. nejvyšší v Evropě po Maltě, Vatikánu 

a Monaku

zemědělství na severu a východě

business a průmysl na západě - „Randstad“ (A´dam –

R´dam – DH)

vznikající „intelligence & innovative hub“ na jihu 

(Eindhoven)

EKONOMICKÝ ZEMĚPIS



země plná protikladů 

▪ švýcarská byrokracie x britský business x americký kapitalismus x 

skandinávský socialismus x italské pojetí času x německá touha po pořádku a řádu 

x španělská „maňána“

obrovský důraz na volný čas a rodinu

▪ nemají v povaze ztrácet čas a snaží se ho využít co nejefektivněji

historicky protestantismus na severu a katolicismus na jihu

▪ zjistěte si odkud váš obchodní partner pochází – rozdíly v přístupu 

anglicky = v angličtině?

▪ nizozemci mluví anglicky, ale ne nutně každý v angličtině umí komunikovat a podnikat

on-line!!!

▪ e - commerce dominuje spotřebnímu trhu

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT



x-faktor = šarm, charizma, komunikační schopnosti – zkrátka něco, čím si vás 

obchodní partner zapamatuje

nizozemci jsou mistři ve small–talku, který je důležitý při obchodních 

jednáních nebo schůzkách

✓ počasí - počasí (ano, prší hodně a ano, pořád fouká)

✓ cestování na kole - politika

✓ dát pocit jedinečnosti - srovnání s Belgií a belgičany

✓ fotbal - fotbal (A´dam x R´dam)

✓ rodina a děti - „Heineken není pivo“ zabilo už pár jednání

✓ cestování - vyhrazené názory na cokoli

✓ neobjevená krása nizozemských měst 

(„Nizozemsko není jen Amsterdam!“)

GUN - FAKTOR aneb KOETJES EN KALFJES



víte co chcete
▪ typ partnera

▪ typ a rozsah spolupráce

víte co můžete nabídnout
▪ znáte vaše možnosti a výhody 

▪ znáte výhody a přidanou hodnotu vašeho produktu

▪ máte znalosti merita vašeho předmětu činnosti – jak oboru samotného, tak produktu

JSTE SCHOPNI PŘEDLOŽIT KONKRÉTNÍ PROJEKT 

- plán , záměr, cenovou představu

odborná angličtina slovem i písmem

aktivní sociální sítě – LinkedIn

kvalitní propagační materiály

▪ odborná angličtina, terminologie

▪ dobré grafické ztvárnění

▪ ideálně obrazový materiál k propagaci (obrázky, videa,…)

EXPORT DO NIZOZEMSKA? JA, GRAAG!



EXPORT DO NIZOZEMSKA? Wacht even…

chyby v propagačních materiálech
▪ nechte si překlad zpracovat nebo alespoň zkontrolovat odborníkem

nemáte jasný plán nebo očekávání

podceňujete se
▪ zdravě sebevědomé vystupování  je základ

▪ máte co nabídnout, produkt je kvalitní nechcete od nich laskavost, nabízíte 

business

„tlačíte na pilu“, jste netrpěliví
▪ obchodní kontakty je nutné budovat – pokud nabídnete hned v prvním kroku svůj 

produkt nebo spolupráci, můžete příležitost zahodit ještě než se prezentaci dostanete 

(připomíná to tolik neoblíbené obchodníky s luxy v 70. letech)

▪ nizozemci nemají nejkratší reakční dobu - pokud ovšem něco nechtějí, pak je 

třeba rychlost a flexibilita

bariéry v mluveném projevu
▪ bez aktivní komunikace se k dlouhodobé spolupráci nedostanete



dostupný 4G → 5G internet po celé zemi –

5. země na světě s nejrychlejším internetem

nákup přes internet ve výši 25,8 miliard EUR 

(2019)

96 % populace starší 15ti let nakupuje on-

line

ideální poloha pro spedici

E – COMMERCE V NIZOZEMSKU



Nizozemsko Česká republika

HDP (2019) $ 951 mld. $ 246,07 mld.

HDP per capita (2019) $ 55 041 $ 23 344

EXPORT (04/2020) € 42 896 mio CZK 256 397 mio

€ 9 613 mio (kurz 26,62)

IMPORT (04/2020) € 36 742 mio CZK 265 026 mio

€9 955 mio (kurz 26,62)

INFLACE (05/2020) ↓ 1,2 % ↓ 2,9 %

OBCHODNÍ BILANCE (04/2020) € 6,15 mld € -323 mio

NEZAMĚSTNANOST (04/2020) ↑ 3,4 % ↑ 3,6 %

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA € 2 855 brutto CZK 36 144 

€ 1 357

MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ MZDA 

(05/2020)

€ 1 653 brutto CZK 14 600

€ 1 358

RŮST MEZD (05/2020) 2,82 % 1,14 %

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ 
EKONOMICKÉ INDIKÁTORY



společnost s ručením omezením (BV)

veřejné společnost (NV)

korporace (COÖPERATIE)

societas europaea (SE)

societas cooperative europaea (SCE)

partnerství (GENERÁLNÍ PARTNERSTVÍ: VOF, LIMITOVANÉ PARTNERSTVÍ: CV)

KORPORÁTNÍ ÚPRAVA



společnost založí prakticky pouze notář (není třeba advokáta)

náklady průměrně kolem 1.000 EUR (pozor – notáři jsou v NL svobodná povolání a ceny nejsou 

regulovány a cena může být 800, ale také 4.000 eur)

základní kapitál u BV je minimálně 0,1 eur

k založení je nutné primárně identifikovat všechny společníky a doložit nájemní smlouvu 

ZALOŽENÍ POBOČKY V NIZOZEMSKU



REPRESENTATIVE OFFICE

MÍSTNÍ ZÁSTUPCE

VLASTNÍ SPOLEČNOST

VÁŠ DELŠÍ POBYT V MÍSTĚ

VAŠE PŮSOBENÍ V NIZOZEMSKU -
DOPORUČUJEME



vyhledání obchodních kontaktů (bez/s ověřením)

ověření zájmu o výrobek/službu

vyhledání obchodních zástupců

prezentace firem na stánku czechtrade na veletrzích

zjištění bonity firem

sourcing days

další služby (tlumočení, doprovod na jednání, …)

KOMPLEXNÍ SLUŽBY CZECHTRADE V 
ZAHRANIČÍ



CZECHTRADE DENNĚ

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI DO 

VAŠEHO E-MAILU

Služba je bezplatná

Exportní příležitosti denně zasílané od zástupců                                    

zahraniční sítě CzechTrade, přímo od zahraničních firem                                  

a z dalších zdrojů

• Zahraniční poptávky, projekty a tendry

• Obchodní novinky ze zahraničí

• Akce v zahraničí

• Semináře zaměřené na export pořádané CzechTrade

ODKAZ PRO NASTAVENÍ FILTRU PRO ODESÍLÁNÍ RELEVANTNÍCH INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH      

PRO VAŠE PODNIKÁNÍ: https://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka



ADRESÁŘ EXPORTÉRŮ

PROPAGACE FIREM V ZAHRANIČÍ

PRO VYTVOŘENÍ 

PROFILU 

KONTAKTUJTE 

SVÉHO 

EXPORTNÍHO 

KONZULTANTA, 

KTERÝ VÁM 

VYGENERUJE 

HESLO DO 

KLIENTSKÉ ZÓNY

Bezplatná příležitost umístit profil firmy do oficiální databáze

CzechTrade www.exporters.czechtrade.cz

Možnost výběru ze 7 jazyků > minimálně ČJ a AJ

Zobrazování profilů na stránkách zahraničních kanceláří CzechTrade 

www.czechtradeoffices.com

Určeno výhradně pro klienty, kteří využívají služeb zahraničních   kanceláří 

CzechTrade > důležité zefektivnění využívané služby



OBCHODNÍ REJSTŘÍK HTTPS://WWW.KVK.NL/

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK HTTPS://INSOLVENTIES.RECHTSPRAAK.NL/#!/

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY HTTPS://WWW.TENDERNED.NL/TENDERNED-TAP/AANKONDIGINGEN

STATISTICKÉ ÚDAJE HTTPS://WWW.CBS.NL/

PŘI PODNIKÁNÍ SE BUDE 

HODIT…

https://www.kvk.nl/
https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen
https://www.cbs.nl/
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