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Základní údaje 

Dánskému království patří mimo samotného Dánska ještě 

dvě autonomní oblasti: Grónsko a Faerské ostrovy. Dánsko je 

konstituční monarchií a nejmenší ze severských zemí, sousedí 

s Německem, Polskem a Švédskem. Předsedkyní dánské 

vlády je od června 2019 Mette Frederiksenová. Hlavou státu je 

již od roku 1972 královna Markéta II. 

Zahraniční obchod 

Saldo obchodní bilance je v Dánsku dlouhodobě aktivní. 

V posledních letech se dařilo zvyšovat vývoz a i přes 

rostoucí objem vývozů, obchodní bilance zůstávala kladná.  

Z Dánska se vyváží stroje a zařízení, chemické a živočišné 

produkty. Dánský export směřuje do Německa (15,3 %), 

Švédska (11 %) a Spojených států amerických (8,5 %); 

Česko (0,9 %).  

Do Dánska má více než pětinový podíl dovoz strojů 

a zařízení, následují dopravní prostředky, kovy a minerální 

produkty. Mezi největší importéry do Dánska patří 

Německo (21,8 %), Švédsko (10,8 %), Nizozemsko (7,5 %) 

a Čína (6,7 %); z Česka 1,8 %. 

Makroekonomický výhled 

Stejně jako ostatní členské státy EU čelilo i Dánsko velmi 

zřetelnému poklesu ekonomiky (reálný HDP klesl v prvním 

čtvrtletí 2020 o 7,7 %) kvůli koronavirové krizi.  Striktní 

omezení a restrikce se podepsaly na jarním prudkém 

snížení soukromé spotřeby. Jakmile se situace stabilizovala 

(i díky vládním podpůrným balíčkům) spotřeba se začala 

opět zvyšovat. Vedle spotřeby se na negativním vývoji 

ekonomiky podílely i snížené investice. Firmy vzhledem 

k zvýšené míře nejistoty odložily nebo úplně zrušily některá 

investiční rozhodnutí. Podzimní odhad vývoje dánské 

ekonomiky podle Evropské komise předpokládá pokles 

v roce 2020 o necelé 4 % HDP. S očekávanou stabilizací 

a zlepšením situace by se měla ekonomika v následujících 

letech dostat opět do kladných čísel. V roce 2021 se 

očekává oživení ve výši 3,5 % HDP, tahounem by měla 

být domácí spotřeba. Ač přes zhoršení ekonomického 

vývoje a deficitem veřejných rozpočtů by se měl veřejný 

dluh stále držet na unijní poměry v nízkých číslech. 

V roce 2020 by měl veřejný dluh vzrůst na 45 % HDP 

s následným poklesem v dalších letech, jakmile dojde 

k opětovnému oživení ekonomiky. 

Trh práce a mzdy 

Míra nezaměstnanosti by za rok 2020 měla překonat 

hranici 6 %. S rostoucí ekonomikou se trh práce bude 

stabilizovat a nezaměstnanost opět poklesne. Dánsko 

se řadí mezi státy EU s nejvyššími náklady práce. 

DÁNSKO 

Oficiální název Dánské království 

Počet obyvatel 5 806 081 (2019) 

Rozloha 43 094 km2 

Měna DKK (Dánská koruna) 

Úřední jazyk Dánština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (říjen 2020) 5,8 % 

Produktivita práce k Ø EU28 (2019) 157,1 % 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100)   129 (ČR 92) 

Minimální mzda (2020) Není stanovena 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2019) 

Dánsko ČR 

Zpracovatelský průmysl  6 433 € 1 839 € 

Stavebnictví 5 937 € 1 726 € 

Velkoobchod a maloobchod 5 431 € 1 863 € 

Doprava a skladování 5 927 € 1 726 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by 

šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité 

informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost 

a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Pro založení obdoby společnosti s ručením omezeným je v Dánsku zapotřebí minimální kapitál ve výši 40 000 DKK (140 

tis. Kč), pro založení akciové společnosti 400 000 DKK (1,4 mil. Kč) – 25 % musí být splaceno při založení. 

Podle žebříčku Doing Business se Dánsko řadí celkově na 4. pozici. V subkategorii „Založení podnikání“ však už tolik 

neexceluje a umístilo se na 45. místě. Hlavním faktorem je především vysoký poměr počátečních nákladů vůči příjmu na 

obyvatele. 

Daně 

Sazba daně z příjmů právnických osob je stanovena ve 

výši 22 %. Subjekty v ropném a plynárenském průmyslu 

jsou zdaněny 25% sazbou. 

V Dánsku mají zavedenu progresivní daň z příjmu 

fyzických osob a skládá se z dílčích základů daně, 

obsahuje např. municipální daň, dobrovolnou kostelní daň 

a zdravotní příspěvek a celkem se může vyšplhat až na 

56,5 %.  

Dánská základní sazba daně z přidané hodnoty je stanovena ve výši 25 %. Osvobozeny od daně jsou například veřejná 

a mezinárodní doprava, noviny a časopisy vycházející častěji než jednou měsíčně.  

Energetika 

Cena elektřiny pro velkoodběratele v Dánsku v posledních letech klesala a v prvním pololetí 2020 činila 6,1 eurocentů za 

kilowatthodinu (v ČR ve stejném období 8,5 eurocentů za kilowatthodinu). 

Cena plynu má v posledních letech rovněž klesající trend a v prvním pololetí roku 2020 dosahovala výše 7,3 €/GJ (v ČR ve 

stejném období 7 €/GJ). 

Při výrobě elektrické energie Dánsko spoléhá z 82 % na obnovitelné zdroje. Podíl uhlí činí pouhých 11 %, zemní plyn pak 

6 % a ropa 1 %. Dánsko je energeticky jednou z nejméně závislých zemí EU (po Estonsku) na dovozu komodit k pokrytí 

své spotřeby energie. V roce 2018 činila tato závislost 24 % (průměr EU činí 58 %).  

Investiční pobídky 

Dánsko nabízí totožné investiční pobídky jak pro zahraniční investory, tak pro tuzemské společnosti. Z daňových pobídek 

Dánsko nabízí např. plný odpočet výdajů na patenty a výzkum a vývoj. Dále pak speciální daňový režim pro vysoko 

příjmové expaty – po dobu 7 let činí daň z příjmu 27 %. Podniky, jejichž náklady na výzkum a vývoj způsobily firmě ztrátu, 

mají nárok na kompenzaci ztrát do výše 22 %. V oblasti start-upů se Dánsko snaží přilákat talentované začínající start-

upisty např. možností získat v Dánsku bydliště a pracoviště po dobu 2 let (s možností prodloužení o další 3 roky). Více 

informací je k dispozici na Start-up Denmark, k podnikatelskému prostředí pak na Invest in Denmark. 

 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2018, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2019, The 

Global Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2018 

Daně Sazba 

Korporátní daň  22 % 

Daň z příjmu jednotlivců 8 % - 56,5  % 

DPH (základní)  25 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Dánsko ČR z počtu 

Doing Business 4. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 21. 8. 138 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 5. 8. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 1. 44. 198 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 10. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 23,7 36,7 Ø EU27 58,2 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://startupdenmark.info/
https://investindk.com/set-up-a-business
http://www.doingbusiness.org/rankings
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_50&plugin=1

