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Základní údaje 

Francie je parlamentní republikou s polo-prezidentským 

systémem. Prezident je volen na 5 let přímou volbou s možností 

jednoho znovuzvolení (roku 2012 byl zvolen Francois Hollande). 

Další volby se budou konat 23. dubna 2017. 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. 

Makroekonomický výhled 

V roce 2016 došlo k mírnému poklesu hospodářského růstu na 

1,2 % z 1,3 % z roku 2015. Růst byl tažen především domácí 

poptávkou a investicemi.  V následujících letech se očekává 

mírné zrychlení tempa růstu a to v roce 2017 na 1,4 % a v roce 

následujícím na 1,7 %. Je však očekáváno zpomalení růstu 

domácí poptávky a to z důvodu rostoucích cen ropy. Negativní 

příspěvek čistého exportu by se měl mírně snížit, hlavně z roku 

2016, kdy dosahoval -0,9 %. Během let 2017 a 2018 je 

očekávána normalizace exportů, přičemž by se měly vrátit 

minimálně na úroveň z roku 2014. Importy mají v roce 2017 

naopak zpomalovat a to především z důvodu oslabující domácí 

poptávky. Slabý ekonomický výkon se odrazí i ve stále 

dvouciferné nezaměstnanosti a v pokračující absenci inflačních 

tlaků. 

Trh práce a mzdy 

Mezi problémy francouzské ekonomiky patří nepružný trh práce, 

tamější míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 10 % (pod 

10 % by se měla míra nezaměstnanosti podle predikce dostat 

v roce 2017) tedy cca o více jak 5 procentních bodů výše než 

v ČR. Francouzská minimální mzda v eurovém vyjádření 

dosahuje témeř 4 násobku české minimální mzdy. 

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 zpracovatelském průmyslu 

(4 827 eur) jsou náklady práce více než 3 krát vyšší než 

v ČR.  

Zahraniční obchod 

Do Francie se nejvíce dováží stroje a zařízení, dopravní 

prostředky, chemikálie a ropa. Největšími dovozními 

partnery v roce 2015 byly státy Německo (18 %). Belgie 

s Lucemburskem (7,9 %) a Itálie (7,7 %). 

Exporty (2015) většinou směřují do Německa (14 %), 

Spojeného království (7,4 %) a Belgie s Lucemburskem 

(7,3 %). Francie vyváží především stroje a zařízení, 

plasty, chemikálie, léky, železo a nápoje. 

FRANCIE 

Oficiální název Francouzská republika 

Počet obyvatel 66 759 950 (2016) 

Rozloha 
 551 500 km

2 
+ 92 301 km

2
 

zámořská území 

Měna euro (od 1. 1. 1999) 

Úřední jazyk francouzština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (leden 2017) 10,0 % 

Produktivita práce k Ø EU (2015) 127 % 

Minimální měsíční mzda (2017) 1 480 € 

Ø měsíční náklady práce (2015) Francie ČR 

Podnikatelská sféra 4 671 € 1 599 € 

Zpracovatelský průmysl  4 827 € 1 528 € 

Velkoobchod a maloobchod 3 946 € 1 500 € 

Doprava a skladování  4 216 € 1 444 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Veřejné finance a ceny
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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 

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 společníků. Jejich počet může být mezi 2 až 100 (existuje speciální typ pouze 

pro jednoho společníka, EURL). 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. 

Daně 

Daňový systém je ve Francii poměrně složitý. Je to dáno 

nejen větším počtem jednotlivých daňových sazeb 

a častou progresí, ale třeba i lokálními daněmi nebo 

různými přirážkami. Základní sazba daně francouzských 

společností je 33,33 %. Tato sazba by se však měla 

postupně do roku 2020 snižovat až na 28 %.  

Společnosti navíc platí sociální přirážku ve výši 3,3 % 

z odvedené korporátní daně přesahující hranici 763 000 

eur. Daň z příjmu jednotlivců je ve Francii progresivní. 

Nejvyšší 45% sazba je stanovena pro roční příjmy přesahující 152 261 eur. Základní sazba DPH je ve výši 20 %, 

následují dvě snížené sazby - 10% (pro potraviny, některá léčiva) a 5,5% (na knihy, léčiva pro postižené) - a jedna 

supersnížená sazba ve výši 2,1 %, která je určena pro noviny a některé léky. Osvobozena od daně je mezinárodní 

přeprava (kromě silničních a vnitrozemských vodních cest). 

Energetika 

Ještě poměrně nedávno byla cena elektřiny pro velkoodběratele ve Francii vyšší než v ČR. Od roku 2014 cena elekřiny 

v ČR postupně klesá. V roce  2016 byla cena elektřiny ve Francii 0,0993 EUR/kWh tedy zhruba o 35 % výše než v ČR. 

Cena plynu je v zemi galského kohouta dražší (zhruba o 20 %), v prvním pololetí roku 2016 cena klesla z více jak 10 eur 

za gigajoul na 9,25 eur. Při výrobě elektrické energie Francie spoléhá ze tří čtvrtin na jadernou energii a ze 17 % na 

obnovitelné zdroje.  

Investiční pobídky  

Investiční pobídky jsou zaměřeny na oblast zaměstnanosti – ochrana existujících pracovních míst, tvorba nových, 

zlepšení najímání pracovníků, kteří obtížně nalézají zaměstnání. Další oblastí, která je ve Francii významně podporována 

je výzkum a vývoj. Mezi hlavní investiční pobídky tedy patří daňová úleva v oblasti výzkumu a vývoje a daňová úleva 

v oblasti konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (CICE) – kalkulována na základě hrubé mzdy, která nepřevyšuje více 

než 2,5x národní minimální mzdu. 

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2015, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index 

2016,  Global Competitiveness Index 2016-2017, Eurostat – Energy Dependence 2015 

Daň/odvod Sazba 

Korporátní daň 33,33 % 

Daň z příjmu jednotlivců 0 % / 14 % / 30 % / 41 % / 45 % 

DPH (základní / snížené / 
super snížená) 

20 % / 10 % / 5,5 % / 2,2 % / 0 % 

Zdroj: Ministerstvo financí 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Francie ČR z počtu 

Doing Business 29. 27. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10 
subindexů) 

Index ekonomické komplexity 14. 9. 141 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 46. 6. 163 
Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 23. 47. 176 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 21. 31. 138 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 46 % 31,9 % Ø EU - 54,1 % 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/
http://162.243.170.40/#/page/indexes/global-peace-index
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1

