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Základní údaje 

Francouzská republika se nachází v západní Evropě 

a do 60. let 20. století byla koloniální velmocí, jejíž 

největší oblastí zájmů byla severní a západní Afrika.  

Francie je parlamentní republikou s polo- 

prezidentským systémem. Prezident je volen na 5 let 

přímou volbou s možností jednoho znovuzvolení (roku 

2012 zvolen socialista Francois Hollande). Parlament 

je dvoukomorový – Národní shromáždění, které se skládá z 577 poslanců, má pětileté volební období a každé volby se 

konají společně s prezidentskými. Druhá komora parlamentu, Senát, je nerozpustitelný a každé tři roky se obnovuje 

polovina senátorů. Senátoři jsou voleni nepřímo prostřednictvím zástupců území a jejich počet nesmí přesáhnout 348. 

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 

Francie se v porovnání s ČR a EU vyznačuje silným 

zastoupením sektoru služeb (podíl na HDP 79,2 %), který 

zaměstnává 78,6% pracovní síly. Oproti tomu v Česku tvoří 

služby pouze okolo 60 % produktu a zaměstnanosti. Naopak 

francouzské sektory průmyslu (18,8 % HDP) i zemědělství 

(2,0 % HDP) jsou v evropském kontextu poddimenzovány. 

Do Francie se nejvíce dováží stroje a zařízení, dopravní 

prostředky, chemikálie a ropa. Největšími dovozními partnery 

jsou Německo (19,5 %), Belgie (11,3 %) a Itálie (7,6 %). 

Francie vyváží především stroje a zařízení, letadla, plasty, 

chemikálie, léky, železo a nápoje. Exporty většinou směřují 

do Německa (16,7 %), Belgie a Itálie (obě země 7,5 %).  

Makroekonomický výhled 

Po stagnaci ekonomiky v roce 2012 se letos očekává „červená 

nula“ (-0,1 %), a to zejména kvůli víceméně stagnující 

soukromé spotřebě. Tu bude srážet slabý stav disponibilních 

příjmů domácností, rostoucí nezaměstnanost a zvyšování daní.  

Příští rok se čeká odražení se ode dna a Evropská komise 

očekává ve Francii růst HDP o 1,1 %. Na tomto vývoji by se 

měla podílet zejména probouzející se spotřeba domácností 

v kombinaci s oživením investic. Příspěvek čistých exportů 

bude mírně negativní. Ani v letech 2013–2014 se Francii významně nepodaří vyřešit nelichotivý stav veřejných financí.  

Trh práce 

Mezi problémy francouzské ekonomiky patří i nepružný 

trh práce, tamější míra nezaměstnanosti je lehce nad 

10% hranicí, cca o 3 procentní body výše než v ČR. 

Francouzská minimální mzda v eurovém vyjádření 

dosahuje témeř 4,5 násobku české minimální mzdy 

s aktuální hodnotou ve výši 1 430 eur. 

Výrazný rozdíl oproti ČR není jen v minimální mzdě, ale i 

v celkových nákladech práce (vedle hrubých mezd 

zahrnují vedlejší náklady práce typu sociálního a 

zdravotního pojištění apod.). Například ve zpracova- 

telském průmyslu jsou náklady práce svou hodnotou 

blížící se 4 800 eur více než zhruba 3 krát vyšší než v ČR.  

FRANCIE 

Oficiální název Francouzská republika  

Počet obyvatel 65 397 912 (2013) 

Rozloha 551 500 km
2 
 + 92 301 km

2
 zámořská území  

Měna Euro (EUR) 

Úřední jazyk francouzština 

Základní ukazatele 

Míra nezaměstnanosti (2012) 10,3 % 

Produktivita práce k Ø EU (2011) 130,6 % 

Minimální měsíční mzda (2013) 1 430 € 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích Francie ČR 

Zpracovatelský průmysl (2012) 4 779 € 1 445 € 

Velkoobchod a maloobchod (2012) 3 929 € 1 500 € 

Doprava a skladování (2012) 4 227 € 1 488 € 

Ubytování, stravování, pohostinství (2012) 3 217 € 917 € 

Informační a komunikační činnosti (2012) 6 493 € 2 839 € 

Základní makro ukazatele 2011 2012 2013
e
 2014

e
 

Růst HDP (%) 2,0 0,0 -0,1 1,1 

Míra nezaměstnanosti (%) 9,6 10,3 10,6 10,9 

Inflace (%) 2,3 2,2 1,2 1,7 

Běžný účet PB (% HDP) -1,9 -2,3 -1,6 -1,7 

Schodek VF (% HDP) -5,3 -4,8 -3,9 -4,2 

Veřejný dluh (% HDP) 85,8 90,2 94,0 96,2 

Sektory národního hospodářství – Francie (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data z roku 2012
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Základy pracovního práva 

Pracovní smlouva může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Maximální možná zkušební doba nového zaměstnance 

se liší dle profese, ale standardem jsou dva měsíce. Odstupné je vypláceno dle délky zaměstnání: nesmí být nižší než 

jedna pětina měsíční mzdy za každý odpracovaný rok a další dvě patnáctiny mzdy za každý rok nad deset let zaměstnání. 

Pracovní doba činí 35 hodin týdně, další hodiny jsou považovány za práci přesčas a musí být odměněny vyšší sazbou. 

Každý zaměstnanec má nárok na dovolenou 30 dní ročně.  

Základy obchodního práva 

Francie investorům nabízí možnost založení některé 

z forem obchodních společností (společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, akciová společnost 

zjednodušená, evropská společnost), založení 

reprezentační kanceláře nebo pobočky.  

U SARL (obdobě české s.r.o.) není stanoven minimální 

základní kapitál. Legislativa připouští vložit do základního 

kapitálu hodnotu času, práce i odborných znalostí 

společníka. Počet společníků může být mezi 2 až 100 

(existuje speciální typ pouze pro jednoho společníka). U akciové společnosti činí minimální základní kapitál 37 tisíc eur. 

K založení akciové společnosti je potřeba alespoň 7 fyzických nebo právnických osob, to ale neplatí pro zjednodušenou 

formu akciové společnosti, kterou může založit jedna či více osob. 

Hlavní daně 

Daňový systém je ve Francii poměrně složitý. Je to dáno 

nejen větším počtem jednotlivých daňových sazeb, ale 

třeba i lokálními daněmi nebo různými přirážkami. 

Standardní sazba daně z francouzských společností je 

33,33 %. Daň ze společností je zatížena daňovou 

přirážkou na sociální účely ve výši 3,3 %. Velké 

korporace s ročním obratem nad 250 mil. eur musí ještě 

navýšit zdanění zisků navíc o 5% daňovou přirážku.  

Daň z příjmu jednotlivců je progresivní s šesti sazbami. Nejvyšší sazba je ve výši 45 % pro příjmy přesahující 150 000 eur. 

DPH má ve Francii 4 sazby: základní je 19,6 %, dvě snížené 5,5 % (pro potraviny) a 7 % (na knihy, léky, ubytování, 

restaurace …) a jednu supersníženou ve výši 2,1 %, která je používaná u novin a některých léků.  

Energetika 

Ve Francii mají oproti ČR v průměru o 30 % levnější elektřinu. 

Avšak zatímco v ČR je cena víceméně stabilní, ve Francii 

„skáče“ pravidelně první pololetí nahoru a druhé pololetí 

klesá. Ke konci loňského roku cena elektřiny oscilovala okolo 

0,08 EUR/kWh. Cena plynu je v zemi galského kohouta 

dražší (v průměru o 10 %), v druhé polovině roku 2012 se 

cena pohybovala na 11,2 eurech za gigajoul.  

Při výrobě elektrické energie Francie spoléhá ze tří čtvrtin na 

jadernou energii a z 15 % na obnovitelné zdroje.  

Investiční pobídky  

Francie nabízí zahraničním investorům široké spektrum 

investičních pobídek, především prostřednictvím národních 

programů, daňových úlev apod. V současné době je velice 

významně podporována oblast technologických inovací a výzkumu a vývoje, kde je investorům poskytována řada 

zajímavých daňových výhod. Podporovány jsou také investice do tvorby nových pracovních míst. Investoři mohou získat 

zaměstnanecké pobídky např. v podobě snížených příspěvků na sociální zabezpečení. Další zvýhodněné režimy, které 

Francie nabízí, se týkají investic do vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců nebo např. investic do životního prostředí.  

Právní forma 
Minimální 

kapitál 

Společnost s ručením omezeným (SARL) není stanoven 

Akciová společnost (SA) 37 000 EUR 

Akciová společnost zjednodušená (SAS) není stanoven 

Evropská společnost (SE) 120 000 EUR 

Daň/odvod sazba v % 

Korporátní daň 33,33 % 

Daň z dividend nerezidentům 30 % 

Daň z příjmu jednotlivců (progrese) 0 / 5,5 / 14 / 30 / 41 / 45 % 

DPH  2,1 / 5,5 / 7 / 19,6 % 

 

Vývoj cen energií – Francie (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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