Seminář na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
VE FRANCII

• Jakou zvolit právní formu?
• Jaké jsou odlišnosti s českým
právem?
• Jaké jsou výhody?
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OSOBNÍ
SPOLEČNOSTI

Civilní
společnost
(SCI)

Veřejná
obchodní
společnost
(společnost s
ručením
omezeným)

Komanditní
společnost

„SMÍŠENÉ
SPOLEČNOSTI“

Společnost s
ručením
omezeným

Jednočlenná
společnost s
ručením
omezeným

KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Zjednodušená
akciová
společnost

Akciová společnost

Se správní radou

S
představenstvem
a dozorčí radou

Komanditní
společnost na
akcie

Evropská
společnost
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Srovnání právních forem společností dle francouzského práva
Společnost s ručením
omezeným (SARL)
• S.R.O.
• Obchodní
společnost
• Není minimální
základní kapitál
• Společníci :
minimum 1/
maximum 100
• Formalismus:
stanovy
• Jednatel : fyzická
nebo právnická
osoba s
pravomocemi
omezenými
stanovami

Akciová společnost
(SA)

Civilní společnost na
nemovitosti (SCI)

Evropská společnost

• A.S.
• Pro velké
společnosti
• Obchodní
• Omezená
odpovědnost
• Minimální základní
kapitál: 37.000 €
• Akcionáři : min. 2
• Vedení :
• Představenstvo a
dozorčí rada
nebo
• Správní rada

• Ustanovení
občanského
zákoníku
• Pro správu
nemovitých věcí
• Daňové a dědické
zvýhodnění
• Společníci : min. 2
• Není minimální
základní kapitál
• Vedení: jednatel

• Nařízení (ES) č.
2157/2010 ze
dne 8. října 2001
• Řídí se právem
země, ve kterém je
zapsána
• Minimální základní
kapitál: 120.000€
• Hlavní výhoda:
možnost přemístění
sídla z jednoho
členského státu do
jiného členského
státu Evropské unie
(čl. 229-2)
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Zjednodušená akciová společnost (SAS)
dle zákona č. 94-1 ze dne 3. ledna 1994
Čl. L. 227-1 a následující obchodního zákoníku

Výhody
• Pružnější
• Volnost v úpravě
stanov
• Není formalismus
• Podobnost s S.A bez
nevýhod

Akcionáři
• Min. 1
• Není obchodníkem
• Fyzická nebo
právnická osoba
• Odpovědnost do výše
vkladu
• Možnost úpravy
hlasovacího práva
spojeného s prioritními
akciemi

Vklady
• Peněžité nebo
nepeněžité
• Povinnost ocenění
nepeněžitých vkladů
převyšujících částku
30.000€ (čl. L. 227-1
al. 5)
• Vklad spočívající v
provedení práce
umožněn zákonem ze
dne 4. srpna 2008

Zástupci společnosti
• Povinně : předseda
• Dobrovolně :
• Generální ředitel
• Dozorčí rada
• Řídící výbor
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Volba právní formy
• SAS, SARL, SA…
• Dceřiná společnost, pobočka…

Shromáždění
společníků, kteří
uzavřou
společenskou smlouvu

Shromáždění
základního kapitálu
v případě že je
vyžadován

Vypracování společenské smlouvy

Zápis do obchodního
rejstříku

Převzetí právních
jednání společnosti
učiněných před jejím
vznikem

Založení bankovního
účtu na jméno
společnosti

Jmenování auditora v případě že
je vyžadováno :
Bilanční suma vyšší než 1.000.000 €
Obrat vyšší než de 2.000.000 €
Více než 20 zaměstnanců

• Název, sídlo společnosti
• Předmět činnosti
• Počet společníků

Založení
společnosti ve
Francii
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Usazení zahraniční společnosti ve Francii
prostřednictvím…
POBOČKY

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

→ Úzce provázaná s mateřskou společností
→ Nemá právní osobnost ani vlastní majetek
→ Musí být zapsána v obchodním rejstříku
→ Netvoří stanovy, ani základní kapitál
→ V řízení zůstává nezávislá
→ Rychlejší a méně omezující založení než
dceřiná společnost
→ Nemá auditora
→ Riziko: pokud se pobočka ocitne ve finančních
obtížích, tyto mají dopad na mateřskou
společnost, na kterou je závislá
→ Její jednatel je závislý na mateřské společnosti

→ Plnohodnotná společnost, nad kterou vykonává
kontrolu mateřská společnost: více nezávislá než
pobočka
→ Má právní osobnost a vlastní majetek
→ Mateřská společnost nebo Holding vlastní více
než 50% podíl v dceřiné společnosti
→ Možnost daňové integrace
→ Založení je administrativně náročnější než u
pobočky

ZDANĚNÍ

Různé formy zdanění
francouzských společností nebo
společností usazených ve Francii
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Daňové právo ve francouzském obchodním styku
•

•
•

•
•
•

Každá společnost zapsaná na území Francie podléhá korporační dani (IS). Pro část zisku do 500.000 EUR je sazba daně 28 %. Tato sazba daně
bude klesat až na 25 % v roce 2022. Pro část zisku nad 500.000 EUR je sazba daně 33,3% (v roce 2018), resp. v roce 2019 je sazba 31 %. Měla
by být zavedena jednotná sazba daně ze zisku (aplikována na celý dosažený zisk), která by měla progresivně klesat až na 28 % ze zisku v roce
2020, resp. na 26,5 % v roce 2021.
Za splnění dalších podmínek (kritéria obratu a základního kapitálu) existuje i snížená sazba daně 15 %, a to pro zisk nepřesahující 38.120 EUR
(zejména malé a střední podniky)
Zisk nepodléhá dvojímu zdanění : Daňová smlouva ze dne 1. července 2005 mezi Francií a Českou republikou. Daňový poplatník neodvádí
stejnou nebo obdobnou daň ve dvou různých státech. Daň je hrazena v jednom ze států.
DPH (Nařízení 1977) ve Francii běžná sazba 20%
Hrazení DPH i v rámci vnitro-koncernových operací s výjimkou případu, kdy dceřiná společnost není
„stálou“ provozovnou
Kritéria pro odvod
• Operace : poskytnutí služeb, dodávka zboží, nákup
• Předmět : hospodářská činnost
• Transakce provedená společností podléhající DPH

Česká
republika

Francie

(Daňové zatížení)
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Daňové právo a koncerny: daňové výhody
Režim « matka-dcera »
• Téměř úplné osvobození od korporační daně
• Předpoklad : mateřská a dceřiná společnost podléhají korporační dani
• Dceřiná společnost vyplatí mateřské společnosti podíl na zisku, který zahrne poměrný podíl ve výši 5%,
čímž je umožněno osvobození ve výši 95% od korporační daně (čl. 216 CGI)

Daňová integrace
• Mateřská společnost musí mít nejméně 95% podíl v dceřiné společnosti
• Obě společnosti podléhají korporační dani
• Mateřská společnost si může zvolit být předmětem daně, jejíž základ je složen z jejího zisku a zisku dceřiné
společnosti

SOCIÁLNÍ PRÁVO VE FRANCII

• Jak funguje sociální právo ve
Francii?
• Jak přijmout zaměstnance?
• Náklady na přijetí zaměstnance
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Přijetí zaměstnance
ve Francii
Definice typu smlouvy a profilu
zaměstnance

Podání
inzerátu/kontaktování
správních úřadů (Úřad
práce)

Příjímací pohovor a
možnost vyzkoušet
kandidáta na
zaměstnání

Přijetí zaměstnance při
respektování
antidiskriminačních
kritérií

Pozvání zaměstnance
na „informační a
prevenční schůzku"

Sepsání pracovní
smlouvy

Podání předběžného
oznámení o přijetí
(DPAE) u příslušných
úřadů

Zkušební doba
• Nepovinná
• Musí být sjednána předem
• Délka se odvíjí od typu
zaměstnance
• Možnost ukončení pokud
zkušební doba nevyhovuje
obou stranám
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Náklady na zaměstnance
- MZDA
• Dodržení minimální mezioborové mzdy (SMIC)
• Minimální hodinová hrubá mzda: 10,03€

- NÁKLADY PŘIPADAJÍCÍ NA ZAMĚSTNAVATELE
• Odvody povinně hrazené zaměstnavatelem
• Sociální zabezpečení: přibližně 30% ze mzdy odváděno l’URSSAF
• Odvod ARRCO a AGIRC (důchody) mezi 4,72 a 12,95%
• Náklady na odborné vzdělávání: min 1% pokud má společnost více než 10 zaměstnanců nebo 0,55%
pokud méně
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Povinnosti zaměstnavatele
Poskytování práce

Ochrana
zaměstnanců

Odměna

Pracovní doba

• Přidělování práce
zaměstnancům

• Posouzení rizik
DUERP : jediný
dokument k
posouzení
pracovních rizik

• Dodržování SMIC

• Týdně: 35 hod
(Čl. L. 3121-27
zákoníku práce)
• Denně: 10 hod
• Odchylky mohou
být umožněny
inspektorátem
práce
• 60 hod týdně
• 12 hod denně
• Práce v neděli na
základě odchylky a
dobrovolnosti

• Zajištění vývoje
zaměstnanců
• Odborná výuka
každé dva roky
• Vzdělávání

• Pořádání voleb
(každé 4 roky) +
zajištění fungování
Hospodářské a
sociální rady

• „za stejnou práci
stejná mzda“
• Měsíční výplata
(Zákon z 19. ledna
1978)
• Pokud mzda
převyšuje 1.500€ :
bankovní převod

VYSLANÍ ZAMĚSTNANCŮ(EU)

• Jaký je právní rámec ve Francii?
• Vývoj pojmu: jaký je dopad
reformy z roku 2018 ?
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Vyslaní zaměstnanci
Mechanismus dle evropského nařízení z
roku 1996 (96/71/ES)

•Každá společnost usazená v členském
státě Evropské unie je oprávněna
vyslat své zaměstnance na vymezenou
dobu do jiného členského státu k
splnění úkolu

Formality

Povinnosti zaměstnavatele v průběhu
vyslání

• Podání předběžného oznámení o vyslání
inspektorátu práce
• Jmenování zástupce pro území Francie
• Sankce v případě nedodržení zákonných
ustanovení : pokuta 4.000 €

•
•
•
•

Výplata minimální mzdy
Náhrada nákladů (jídlo, doprava)
Dodržování pracovní doby v přijímající zemi
Zaměstnavatel odpovídá za zdraví a bezpečnost
vyslaných zaměstnanců
• Odvody sociálního zabezpečení hrazeny v zemi
původu

Od přijetí zákona o svobodě volby
profesní budoucnosti ze dne 5. září
2018 : zjednodušení administrativních
postupů

Specifika BTP (stavebnictví)
• Povinnost čitelného sdělení práv zaměstnanců
• „Moliérská klauzule“: vyžaduje používání
francouzského jazyka na stavbách = probíhá
diskuze
• Společnosti se musí přihlásit k Caisse de Congés
Intempéries BTP (fond dovolené a nepřízně
počasí BTP)
• Požádat o profesní průkaz
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Vyslat či nikoliv? Co je třeba vzít v
úvahu…
Výhody

Nevýhody

 Nejlepší řešení pro splnění dočasného
úkolu
pro
společnosti
nemající
zastoupení ve Francii

X Není přizpůsobeno pro déle trvající
úkoly (je určeno pro dočasné úkoly)

Méně nákladné a více efektivní řešení
než zřízení pobočky
- Zřízení pobočky může být nákladnější
- Pobočka zcela podléhá daňovému režimu
ve Francii

X Množství administrativních povinností a
ve vztahu k zaměstnancům
X Riziko uložení pokuty
nedodržení povinností

v

případě

DĚKUJI ZA POZORNOST!
JUDr. Martin Šíp

Maître Matthias Laurin

Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář

Člen advokátní komory v Paříži

Tábor: Tyršova 521, 390 02 Tábor

Člen České advokátní komory

Praha: Vodičkova 39, 110 00 Praha 1 (Palác
Ligna)

tel.: +33 145 223 126

tel.: +420 222 515 743
e-mail: sip@skplegal.cz

mobil: +420 775 690 740
www.skplegal.cz

mobil: +33 6 62 17 58 41
e-mail: matthias.laurin@cabinet-laurin.fr

