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EKONOMICKÝ ZEMĚPIS
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)

KORONAVIRUS V NIZOZEMSKU
vakcinace
• plně naočkovaných je 15,4 % obyvatelstva (2,66
milionu), jednu dávku má 36,6 % (6,322 milionu)

opatření
• limitovaný počet osob ve vnitřních prostorách, regulace
počtu lidí v rámci shromažďování, povinné roušky uvnitř

chování firem
•

home office upadává, ale stále politika 1,5 metru

cestování z a do Nizozemska
• kvůli relativně vysokým číslům je NL u většiny evropských
zemí stále na seznamu zemí s vysokým rizikem nákazy =
povinná karanténa při cestách z NL
• povinná karanténa při příjezdu do NL, a to i v případě
negativního PCR testu z většiny zemí Evropy

VAŠE PŮSOBENÍ V NIZOZEMSKU DOPORUČUJEME
REPRESENTATIVE OFFICE
MÍSTNÍ ZÁSTUPCE
VLASTNÍ SPOLEČNOST
VÁŠ DELŠÍ POBYT V MÍSTĚ

7 X K ZALOŽENÍ ENTITY
1. TYP právnické osoby
2. NÁZEV
•

musí být schválen komorou

3. REGISTRACE u nizozemské obchodní komory
•

automatická registrace u daňového a licenčního úřadu = automaticky přidělené DIČ

4. POVOLENÍ a LICENCE
•

explicitně pro např. transport, obchodní a osobní služby, umění, péči o děti či zvířata apod.

5. SÍDLO v Nizozemsku
6. PLACENÍ DANÍ
•

progresivní daň z příjmu

7. POJIŠTĚNÍ
•

jak zaměstnanců, tak společnosti

ZALOŽENÍ POBOČKY V NIZOZEMSKU
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

POSTPANDEMICKÁ EKONOMIKA
NÍZKÝ POKLES HDP
• daný poklesem spotřeby domácností a vlády, vyvážený nárůstem investic a obchodní bilance

INFLACE 1,9 %
• Zvýšení je dané snížení cen motorových paliv x vyvažuje zvýšení cen potravin

OBROVSKÝ NÁRŮST BANKROTŮ & UKONČENÍ ŽIVNOSTÍ
ZVÝŠENÍ PRODEJNÍCH CEN PRŮMYSLU O TÉMĚŘ 12 %
ZVÝŠENÍ IMPORTU MEZIROČNĚ O TÉMĚŘ 11 %
• nejvyšší nárůst objem vývozu od roku 2017 – stroje, dopravní prostředky a zemědělské produkty

DOPADY PANDEMIE DLE ODVĚTVÍ
AUTOMOTOCYKLO
• minimální pokles oproti roku 2020, ale téměř 3 % oproti roku 2019

• Nejvýraznější pokles obratu dovozců nových osobních automobilů

STAVEBNICTVÍ
• nárůst o necelých 8 %

DOPRAVA
• letectví pokles o téměř 60 %, ostatní jen o necelých 8 %
• Poštovní a kurýrní služby vzrostly o více než 23 %

HORECA
• 44% propad ve srovnání s rokem 2020

DOPADY PANDEMIE DLE ODVĚTVÍ
CESTOVNÍ RUCH
• pokles o více než 80 %
• Nejvýraznější pokles obratu dovozců nových osobních automobilů

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
• Klesá zájem i ceny u nebytových prostor, naopak ceny bytů a domů jsou na vrcholu
• Poštovní a kurýrní služby vzrostly o více než 23 %

HORECA
• 44% propad ve srovnání s rokem 2020

MALOOBCHOD & VELKOOBCHOD
• boom v on-line prodeji o 70 % x velkoobchod s ropou propadl o 42 %

EKONOMICKÉ PROGNÓZY
OČEKÁVANÝ NÁVRAT DO PŘEDPANDEMICKÉHO STAVU JIŽ KONCEM ROKU 2021 A
REKONVALESCENCE OD 2Q*
OČEKÁVANÝ NÁRŮST VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ
•

dle čísel z loňského léta=uvolnění opatření

•

Čeká se až 10% nárůst na konci roku

POKLES NEZAMĚSTNANOSTI NA TÉMĚŘ 5 %
OČEKÁVANÝ NÁRŮST VÝDAJŮ VLÁDY A INVESTIC VLÁDY
•

NL díky velkému zásahu koronaviru v 2. vlně bude příjemcem vysokých dotací z ozdravného fondu EU

OČEKÁVANÉ ZVÝŠENÍ EXPORTU I IMPORTU
•

nárůst až o 6 %

EKONOMICKÉ PROGNÓZY

PRŮMYSLOVÉ TRENDY 2021
• Zdá se, že nizozemskému průmyslu se daří o něco lépe. Nevi Buyers Index činil v lednu 58,8. To znamená, že
většina manažera nákupu v oboru je pozitivní.
• Částečně kvůli Coroně přechází Nizozemsko do hybridní situace, kdy musí být schopno pracovat nezávisle na
místě. Z hlediska technologie to představuje dvě výzvy. Musíme být schopni vzít své pracovní stanice s sebou
všude a musíme být schopni bez problémů dosáhnout našich systémů (správy dat).
• Kvůli pandemii v loňském roce jsme zjistili, že naše dodavatelské řetězce jsou zranitelné. Globalizace nás učinila
příliš závislými na jiných zemích. To znamená, že v budoucnu chceme mít lepší přehled o dodavatelském řetězci,
a proto musíme lépe spolupracovat.
• Už roky máme nedostatek techniků. To je výzva, která v tomto odvětví probíhá již roky, ale můžete vidět, že se
zhoršuje kvůli stárnutí populace. Musíme tedy dělat stále více s méně a méně lidmi.
• Umělá inteligence (AI) je trend, který průmysl stále více přijímá.
• Stále větší poptávka po hliníku.
• Stále více se řeší automatizace procesů a výroby.

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ
EKONOMICKÉ INDIKÁTORY
HDP (2019)
HDP per capita (2019)
EXPORT (03/2021)

Nizozemsko

Česká republika

$ 909 mld.

$ 246 mld.

0,76% světové ekonomiky

0,21 % světové ekonomiky

$ 55 690

$ 23 833

441 % světového průměru

189 % světového průměru

↑ € 54,45 mld

↑↑ CZK 374,102 mld
€ 14,693 mld*

IMPORT (03/2021)

↑ € 44, 90 mio

↑↑ CZK 355, 56 mld
€ 13, 966 mld*

Veřejný dluh

€ 434, 9 mio

€ 82,04 mio

INFLACE (04/2021)

↓ 1,9 %

↓ 1,9 %

OBCHODNÍ BILANCE (04/2021)

€ 6,54 mld

€ 726 mio*

NEZAMĚSTNANOST (04/2021)

 3,4 %

↑ 4,1 %

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA

€ 2 855 brutto

CZK 38 525
€ 1 513*

RŮST MEZD (04/2021)
* Kurz CZK k EUR je k 01.06. 25,46

 2,39 %

↑↑↑ 3,8 %

KOMPLEXNÍ SLUŽBY CZECHTRADE V
ZAHRANIČÍ
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, …)

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
Bezplatná příležitost umístit profil firmy do oficiální databáze
CzechTrade www.exporters.czechtrade.cz

PRO VYTVOŘENÍ
PROFILU
KONTAKTUJTE
SVÉHO
EXPORTNÍHO
KONZULTANTA,
KTERÝ VÁM
VYGENERUJE
HESLO DO
KLIENTSKÉ ZÓNY

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

PŘI PODNIKÁNÍ SE BUDE
HODIT…
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/

CzechTrade Rotterdam (Benelux)
Andrea Märzová
ředitelka
andrea.marzova@czechtrade.cz

Dagmara Abtová
dagmara.abtova@czechtrade.cz

www.czechtrade.nl
@czechtrade nederland

