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EURO INFO CENTRA
 Síť

300 středisek, které poskytují
informace, poradenství a asistenci
malým a středním podnikům v
otázkách podnikání v Evropě

 EIC

slouží také jako zpětná vazba
od podniků k Evropské komisi vytváření podmínek vnitřního trhu

EURO INFO CENTRUM
Praha (EIC)







založeno v ČSFR za podpory belgické vlády již
v r. 1990 jako první korespondenční středisko
sítě EIC mimo země Evropské unie
Od r. 1998 plnoprávný člen evropské sítě
EURO INFO CENTER - informačních a
poradenských středisek na podporu malých a
středních podniků – síť je řízena DG
Entreprise (Gener. ředitelství pro podnikání a
průmysl) Evropské komise
jeden z hlavních zdrojů informací pro
podnikatele o jednotném trhu
je jedním ze 7 Euro Info Center v ČR

Rozmístění EIC v
Evropě
 42 zemí 
300 měst

Bezprostřední
kontakt s podniky

Projekty EIC v r. 2006
• B2fair: doplňkový projekt pro velké veletrhy mezinárodní spolupráce
• Poskytování individuálních konzultací
• Zapojení do Evropských projektů – úzká spolupráce s
ostatními EIC
• Databáze pro vyhledávání partnerů - Business
Cooperation Database
• Konference – Dva roky poté
• Business Club EIC Praha

Aktivity EIC Praha
Business Club Euro Info Centra Praha
 Členy

jsou firmy, které žádají pravidelné,
opakované a vyčerpávající informace a možnost
setkávat se pravidelně s námi, zajímavými
osobnostmi a zahraničními hosty
 Členům klubu nabízíme výhody
 Klub je napojen na kluby našich kolegů v
ostatních zemích EU (např. Glasgow, BasseNormandie, Lucembursko)

Webové stránky:
www.euroinfocentrum.cz/enlargement/

Podmínky pro zakládání
firem, živností a kanceláří v
EU
Evropské právo do této oblasti zasahuje
minimálně!!!

Podmínky jsou různé, mechanismy také a v
jednotlivých zemích existuje množství
speciálních omezení a předpisů.


V EU existuje ovšem i možnost založení tzv.
evropské společnosti

Podmínky pro zakládání
firem, živností a kanceláří v
EU
Rada: vzhledem k různým možnostem a
pravidlům doporučuje se hledat pomoc u
státních organizací na podporu obchodu v
příslušné zemi, obchodní či profesní komory
nebo na obch. oddělení Českého velvyslanectví

Podmínky pro zakládání
firem, živností a kanceláří v
EU
V

některých zemích se nedoporučuje zakládat
firmu bez asistence místního právníka (Itálie,
Řecko)
 Problém je také s živnostmi: v některých
zemích je na všechny živnosti potřeba zvláštní
licence nebo oprávnění (Itálie, Francie)
 V některých zemích lze založit pobočky, které
nesmějí uzavírat obchodní transakce, ale také
nemají vlastní účetnictví (Německo)

Evropská společnost
Od konce r. 2004 na základě Zákona 627/2004
Sb. O evropské společnosti lze založit v ČR tzv.
Societas Europea – SE
- Zákon je aplikací nařízení Rady č. 2157/2001
- Pokud některé případy nejsou upraveny
Nařízením (primárně) nebo Zákonem
příslušného státu, aplikují se ustanovení
příšlušných právních předpisů čl. státu
upravujících akciovou společnost
-

Evropská společnost
Z toho plyne, že i tato společnost může být
právní struktura i vnitřní poměry jiné v ČR nebo
např. ve Francii
- Novinkou pro Českou republiku je tzv.
monistická struktura společnosti, která bude
mít jediný exekutivní a dozorčí orgán, a to
správní radu, která musí mít nejméně 3 členy.
Statutárním orgánem pak je jednak předseda
správní rady, který je zároveň generálním
ředitelem, či samostatně jmenovaný gen.
ředitel.
-

Evropská společnost
Za firmu však může jednat ve všech věcech
také správní rada jako kolektivní orgán.
- Vedle funkce exekutivní však správní rada
vykonává též funkce , které jsou svěřeny
dozorčí radě, tj. funkce kontrolní.
- SE však může mít i strukturu dualistickou: tedy
obdobnou jako akciová společnost. Pak má své
představenstvo a dozorčí radu.
-

Mám problémy – jak je
vyřeším?
Podám:
 Neformální stížnost Evropské komisi
 Formální stížnost příslušným orgánům
Evropské komise
 Národnímu soudu
 Evropskému soudnímu dvoru – ale jen v
určitých případech: neplatnost evropského
práva, Rozhodnutí nebo Doporučení

Mám problémy – jak je
vyřeším?
SOLVIT
První možnost jak si stěžovat a nalézt řešení
u přeshraničních problémů při porušení
komunitárního práva na vnitřním trhu
 SOLVIT = centra zřízená v jednotlivých
členských státech
 IPM = Interactive Policy Making
 Your Voice = on-line diskuse

Mám problémy – jak je
vyřeším?
 Stížnost

se podá kdekoliv, ale
prostřednictvím databáze jde pak do země,
kde problém vznikl.
 Na vyřešení má tamější centrum jeden týden
plus deset dní
 V České republice – SOLVIT byl zřízen při
MPO
Kontakt: tel: 224 062 421

Mám problémy – jak je
vyřeším?
Samostatná stížnost Evropské komisi
 Podává se písemně na generální sekretariát
Evropské komise
 Nesmí být anonymní (ale může se anonymně
řešit)

Mám problémy – jak je
vyřeším?
 Může

se týkat jakéhokoliv opatření či praktik
členských států (i administrativních akcí či
zanedbání povinnosti). Stěžovatel neztrácí
možnost podat stížnost k soudu a ani nemusí
prokazovat, že je dotčen přímo jednáním, na
něž si stěžuje
 Termín vyřízení: formálně do 1 roku

Mám problémy – jak je
vyřeším?
Rychlá stížnost členského státu Evropské
komisi na problémy s oběhem zboží na
jednotném trhu
 V případě, že došlo k velkým problémům,
které způsobují vážné ztráty jednotlivcům
(blokáda silnic, ničení konkurenčních
výrobků) – může jít o činnost nejen státu,
ale i soukromých subjektů !
 Kterýkoliv stát si může stěžovat k Evropské
komisi, ta vyzve příslušný stát k nápravě – a
to do 5 dnů

Mám problémy – jak je
vyřeším?
Stížnost na porušování pravidel hospodářské
soutěže uvnitř Evropské unie
 Nejjednodušší je podat stížnost
prostřednictvím českého Úřadu pro
hospodářskou soutěž, který se stává součástí
sítě evropských úřadů na ochranu hosp.
soutěže
 Další možnost: stěžovat si přímo Evropské
komisi – není na to formulář, stačí dopis

Chci něco ovlivnit –
systém IPM
IPM = Interactive Policy Making
 Zpětná vazba od občanů a podniků
 Anonymně vložená do databáze, a to
prostřednictvím středisek EIC
 Občan ani podnik neudává jméno ani název
firmy

Chci něco ovlivnit –
systém IPM
 Shlromažďuje

všechny problémy – dnes již
přes 22000 případů
 Témata např.: diskriminace při podnikání,
různý výklad evropské legislativy, překážky
při administrativním řízení, které nemají
místní občané nebo podnikatelé, nemožnost
získat potřebné informace obecně nebo v
mateřském jazyce, daně, technická
harmonizace.…

Děkuji za pozornost

Podnikání v Evropské unii
RNDr. Jitka Ryšavá
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky Euro Info Centrum Praha
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 580 290, fax: 221 580 292
E-mail: rysava@crr.cz,
http://www.euroinfocentrum.cz/

Podnikání v jiné zemi EU


Podnikání:





Vysílání pracovníků:







Trvale – svoboda usazení.
Dočasně – svoboda poskytovat služby.
Trvale – volný pohyb pracovníků.
Dočasně – volný pohyb služeb.

Dočasnost – po omezené období, omezený
počet zakázek, jedná se o službu, kterou firma
vykonává v domovské zemi.
Komplikovaná procedura uznávání kvalifikací –
speciální směrnice + obecná směrnice.

Podnikání v jiné zemi EU (pokr.)


Povolení k pobytu směrnice 68/360/EHS:









Na žádost musí být vydáno povolení rychle a
plynule.
Na dobu určitou nebo neurčitou.
Možnost prodloužení.
Cizinecký úřad nebo policie.
Nutné při pobytu nad 3 (6) měsíců.
V některých státech se nemusí žádat (VB, Irsko,
Rakousko).

2004/38/ES –platnost od května 2006:




Pobývat a pracovat bez povolení k pobytu.
Ve všech státech EU.
Pouze ohlašovací povinnost na evidenci obyvatel.

Podnikání v jiné zemi EU (pokr.)
 Zamezení


dvojímu zdanění:

Mezinárodní smlouvy, ČR má se všemi
členskými státy, jednotlivé smlouvy se liší.

 Např.

Německo:

 zdanění

mzdy zaměstnance v ČR - pokud v
SRN kratší dobu než 183 dní a odměna je
vyplácena podnikem se sídlem v ČR,
 zdanění zisku podniku v ČR – pokud nemá
v SRN stálou provozovnu (stálá provozovna
je i montáž delší než 12 měsíců).

Volný pohyb služeb v EU



Neexistuje směrnice o službách, vychází ze
smlouvy o ES (článek 49).
Existují směrnice o vysílání zaměstnanců
96/71/ES. V každé zemi částečně odlišná
implementace. Musí být zaručena:




Minimální mzda, maximální pracovní doba, minimální
doba odpočinku, minimální dovolená, bezpečnost
práce – podle země, do níž jsou vysíláni, pokud
výhodnější podmínky v mateřské zemi, tak se
nemění. Existuje minimální doba, kdy se neuplatňují,
odlišná v různých zemích.
Je stanovena doba, po kterou nemusí být minimální
mzda vyplácena – pro většinu členských států 8 dní
(v ČR 1 měsíc), u stavebnictví nebývá uplatňována.

Volný pohyb služeb v EU (pokr.)
Přechodná období pro
 Německo




stavebnictví včetně souvisejících oborů
čištění budov, zařízení a dopravních prostředků
dekorace interiérů



Rakousko



+ zahradnické práce, opracování přírodního kamene,
výroba kovových konstrukcí, sociální péče, pátrací a
ochranné činnosti ap.
Je třeba pracovní povolení pro zaměstnance – místní
úřady práce
Nevztahují se na OSVČ, pokud nemají zaměstnance.
Musejí žádat o uznání kvalifikace, pokud je v cílové zemi
regulovaná.




Volný pohyb služeb v Rakousku
Pro služby zahrnuté do přechodných období:



„povolení k vyslání“ – vydává rakouský úřad práce
ve službách ve stavebnictví a příbuzných oborech je
práce cizinců přímo zakázána.

Pro služby nezahrnuté do přechodných období:


„oznámení o vyslání“ - -předem na rakouský úřad
práce, v postatě se jedná o povolení, na jehož vyřízení
má úřad 6 týdnů. Součástí žádosti pro oznámení o
vyslání je potvrzení o sociálním a zdravotním pojištění a
důkaz o tom, že zaměstnanci budou odměňováni tak,
aby to nenarušilo trh práce.

Pracovní povolení v Rakousku
V případě služeb pokrytých přechodným
obdobím:




o pracovní povolení žádá nikoliv český podnikatel,
ale rakouský objednatel zakázky
žádosti vyřizuje rakouská agentura práce
(Arbeitsmarktservice -ams)
předmětem posouzení žádosti je především
dodržení rakouských pracovněprávních předpisů,
mzdových tarifů a předpisů týkajících se sociálního
pojištění.

Volný pohyb služeb v Německu
U služeb pokrytých přechodným obdobím –
pouze na základě smlouvy o dílo:







objednatelem – německý podnik
vyslaní čeští zaměstnanci musí získat pracovní
povolení v rámci povolovacího řízení u místně
příslušné agentury práce
pouze nepostradatelní zaměstnanci
smlouva o dílo max. na tři roky
další informace na stránkách Spolkové agentury
práce.

Postup při žádosti o pracovní
povolení v Německu









Žadatel předloží nabídku pracovního místa, může
předložit i budoucí zaměstnavatel
šetření, zda eventuální zaměstnání nemá negativní
účinky na pracovní trh, k dispozici není uchazeč ze
starých členských zemí, EHP, cizinec mající pracovní
povolení
udělení pracovního povolení v zásadě na 1 rok
příslušné formuláře žádosti pro udělení pracovního
povolení jsou k vyzvednutí na příslušné pobočce
Agentury práce, na internetu nejsou dosažitelné
doba vyřízení není stanovena – musí být přiměřená.
Lze vyřizovat i přes licenční správu MPO.

Kontingent pro pracovníky do
SRN
ČR
Kontingent
Využito
Využito (%)
% celku
Kontingent
Využito
Využito (%)
% celku

1 893
316
17
1
Bosna H.
1 610
1 483
92
6

Polsko
Slovinsko Slovensko
13 185
708
1 247
10 824
121
883
82
17
67
46
0,5
4
Turecko
Rumunsko Celkem
5 520
3 986
41660
803
3 497
23659
15
88
57
3
15
100

Poskytování služeb (saldo
v mil. Kč) ČR vs. členský stát
EU 25
2002 celkem
2002 staveb.
2003 celkem
2003 staveb.
2004 celkem
2004 staveb.
2005 celkem
2005 staveb.

Německo
30045
-850
27124
-2160
32774
-1228
19208
-1374

19627
-767
26800
-1599
28657
-419
17352
-154,5

Polsko
1860
22
-762
-50
-991
-96
-3302
-8,5

Uznávání kvalifikace
Tři základní směrnice:
89/48/EHS -o obecném systému pro uznávání
vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení
nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy
 92/51/EHS - o druhém obecném systému pro
uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se
doplňuje směrnice 89/48/EHS
 1999/42/ES - kterou se zavádí postup pro uznávání
dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti
upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných
opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém
uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci
Uznávání kvalifikace patří mezi komplikované procedury,
v databázi SOLVIT tvoří cca 21 % případů


Uznávání kvalifikace (pokr.)
Seznam regulovaných profesí a kontaktních bodů v
jednotlivých členských státech lze nalézt na
http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifi
cations/regprof/index.cfm?lang=en
Pokud se jedná o regulovanou profesi, požádá se
MPO o potvrzení Žádosti o vydání osvědčení o
uznání odborné kvalifikace, lze potvrdit:





Délku, obsah a formu výkonu činnosti
Splnění požadavku odborné způsobilosti
Splnění požadavku bezúhonnosti
Fakt, že žadatel nebyl v souvislosti s výkonem
předmětné činnosti v ČR správně postižen

Volný pohyb služeb v EU (pokr.)


Kontrola pravidel vysílání:





Na požádání předložit:






Úřady práce nebo celní úřady.
Přímo na místě výkonu práce – BOZP.
Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem.
Pracovní smlouva se zaměstnanci.
Mzdové podklady – výplatní pásky.

Sociální a zdravotní pojištění:





Nařízení rady 1408/71/EHS; 574/72/EHS –
bezprostředně platná.
Princip rovného zacházení.
Pojištění se platí pouze v 1 členském státě.
Výplata dávek i v jiném členském státě než pojištěnec
bydlí.

Volný pohyb služeb v EU (pokr.)


Kde se platí pojištění:





Obecně – tam kde se pracuje.
Výjimka – volný pohyb služeb po dobu max. 12
měsíců.

Formuláře:




E101 – systém sociálního zabezpečení.
E102 – prodloužení, max. dalších 12 měsíců.
Evropský průkaz zdravotního pojištění, nahrazuje
dosavadní formulář E128 – zdravotní péče za stejných
podmínek jako u rezidentů.

Minimální mzdy vyšší než v ČR
Země
Belgie
Dánsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lucemb.
Malta

Mzda (€)
1234,21
není
není
1217,88
1326,00
není
631,44
1503,42
561,91

Země
Německo
Nizozemí
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
VB

Mzda (€)
není
1272,60
385,90
není
589,47
511,87
540,90
není
1272,28

Směrnice o
volném pohybu služeb






Volný pohyb služeb – velká rezerva růstu HDP v
EU.
Značné administrativní zjednodušení.
Existence jednotného kontaktního místa, v ČR by
to měly být živnostenské úřady.
Informace k dispozici i v jiných komunitárních
jazycích.
Článek 16 – princip země původu – pokud může
podnikatel a jeho zaměstnanci vykonávat službu
ve své zemi, může ji vykonávat ve všech členských
zemích, velký nesouhlas, rozhodli se jej odstranit.
Navíc množství služeb bylo ze směrnice vyjmuto.




V každém
státě – firmy
nediskriminace
– rovnost
Založení
v zemích
EU
podmínek pro všechny.
Řada odlišností v jednotlivých zemích, např.
procedury pro zapsání do obchodního rejstříku:
procedury

týdny

Dánsko

1

2

Británie

1

5

Rakousko

8

10

Německo

24

10

Španělsko

28

17

Řecko

10

27

Založení firmy v Německu






Navštívit notáře (průkaz totožnosti + společenská
smlouva), provést zápis do obchodního rejstříku,
zaregistrovat se u místního (městského) úřadu.
Městská rada automaticky informuje finanční úřad
(přiděluje DIČ, nevyžaduje zvláštní registrace pro
platby DPH), Průmyslovou a obchodní komoru nebo
Komoru řemesel (povinné členství v komoře),
oborový svaz (povinné, pokud má podnik
zaměstnance), úřad práce (pokud má podnik
zaměstnance, přidělí mu IČO), zdravotní
pojišťovnu.
Všechny instituce zašlou relevantní dokumenty a
informují o případném povinném členství.

Založení firmy v Rakousku




Povinnost předem specifikovat předmět činnosti a
registrovat předmět činnosti, konkrétní činnosti
uvedeny v živnostenském zákoně.
Nezbytné podmínky:







občanství EU, EHP nebo Švýcarska
věk nad 18 let.

Registrace v obchodním rejstříku u příslušného
místního soudu.
Každý podnik musí mít vlastní DIČ.
Členství v obchodní komoře je povinné.

Založení firmy ve Velké Británii





Společnost musí společně s registračním poplatkem
zaslat na registr memorandum obsahující: název
společnosti, adresu, doložku s definicí účelu, za
nímž byla společnost založena, údaje o výši
upsaného kapitálu v době registrace a asociační
doložku, kde podepsaná osoba prohlašuje, že chce
být podílníkem společnosti. Dále poskytne
společenskou smlouvu.
Firma provozující činnost v Británii nemusí být nutně
zapsána v registru společností.
K odvodu DPH se musejí zaregistrovat firmy, u nichž
celková částka zdanitelných položek za uplynulých
12 měsíců přesáhne 51 000 liber.

Založení firmy v Irsku







Registrace firmy povinná pro účely daně z příjmu i
pro DPH.
Je třeba kontaktovat daňové komisaře a oddělení
sociální péče.
Členství v odborné komoře – nepovinné.
Pro některé druhy řemesel je poradním orgánem
Komora řemesel.
Komora řemesel vydává licence pro zvláštní živnosti.
Pro zřízení s. r. o. platí, že podnikání musí být
zaregistrováno podle zákona o obchodních jménech.

Založení firmy ve Švédsku


Podmínky pro podnikání:








věk nad 18 let
nesmí být vyšetřován kvůli úpadku.

Před začátkem podnikání nutno vyplnit F-daňovou
kartu, registraci k platbě DPH, kde je třeba,
registraci zaměstnanců – u místního finančního
úřadu.
Většina firem musí být registrována u Patentového a
registračního úřadu.
Občané pracující ve Švédsku spadají do švédského
systému sociálního zabezpečení ode dne, kdy zde
začnou pracovat.

Založení firmy ve Finsku







Podnikání podmíněno zápisem do obchodního
rejstříku, registrace je podána na zvláštním
formuláři vydaném Národním úřadem pro patenty a
registrace ve švédštině nebo finštině.
Členství v obchodních komorách a obdobných
sdruženích – dobrovolné.
Obecně neexistuje povinnost získat licenci pro
zvláštní řemesla, doporučuje se kontaktovat
Centrum pro hospodářský rozvoj a zaměstnanost.
K odvodu DPH se podnik musí přihlásit u finančního
úřadu nebo municipálního daňového úřadu.

Založení firmy v Dánsku


Možno založit 8 druhů společností












A. s. s min. základním jměním 500 000 DKK a min. 1
zakládajícím podílníkem.
S. r. o. s minimálním zákl. kapitálem 125 000 DKK.
Veřejná obchodní spol. na základě smlouvy o partnerství,
partneři ručí společně.
Komand. spol. obdobné, partneři ručí do výše vkladu.
Pobočka zahraniční společnosti musí být zapsána v
dánském registru společností, zodpovídá plně za dluhy a
povinnosti pobočky.
Kancelář podpory prodeje nevyžaduje registraci.
Dále joint venture a podnik jednotlivce.

Registrace k DPH u obratu nad 20 000 DKK.
Členství v komoře povinné.

Založení firmy v Belgii


Pro zahraniční podnikatele dvě formy:






Pobočka nevyžaduje minimální výši základního kapitálu,
není samostatnou právnickou osobou. Smlouvy musejí být
ověřeny notářem a firmy musejí žádat o proceduru
doručení. Zřízení pobočky legalizuje notář, příslušné
smlouvy musejí být přeloženy oficiálním překladatelem.
Jsou zveřejněny obchodním soudem ve věstníku, dojde k
registraci u obchodního soudu, požádá o přidělení
identifikačního čísla a DIČ.
Dceřinná společnost, nejčastěji a. s., min. zákl. jmění 62
000 eur. Minimálně 2 majitelé poddílů.

Před založením firmy se informovat u komory
provincie, zda je předmět podnikání upraven a
požádat o zápis do obchodního rejstříku či registru
živností.

Založení firmy v Nizozemí










A.s.
S. r. o. majitel a ředitel nemohou být 1 osoba.
V. o . s. společníci pouze musejí uvést u místní obchodní
komory jméno, předmět činnosti a sídlo společnosti,
smlouvy o partnerství může být neformální dohoda.
Komanditní společnost společníci ručí do výše dluhů,
nevyžaduje zápis u místní obchod. komory.
Podnik jednotlivce, pobočka, přidružená společnost, joint
venture, offshore.

Vyplněný registrační formulář do místní obchodní
komory, vede obchodní rejstřík.
S. r. o. se musí přihlásit u ministerstva spravedlnosti
a sestavit notářsky osvědčenou listinu o provozu
společnosti.

Založení firmy v Lucembursku


Podnikatel.








trestní bezúhonnost
kvalifikace.

Členství v odborné komoře a zápis do obchodního
rejstříku povinné.
Vstup do rejstříku po udělení povolení –
automaticky prostřednictvím formuláře
administrativního centra Komory řemesel.
Pro získání DIČ nutné mít v Lucembursku bankovní
garanci.

Založení firmy ve Francii








Podnikatelé si mohou i bez oficiálně registrovaného
zastoupení pronajmout kancelář či začít činnost v
centru pro podnikatelský servis a otevřít si účet pro
nerezidenty.
Mohou zaměstnat 1 osobu, odvádějí za ni dávky ve
Francii.
Zastoupení firmy pobočkou, dceřinou společností
oficiálního zastoupení.
Podnik se povinně zapisuje do obchodního rejstříku.
Členství v odborné komoře povinné.
Firmy podnikající v řemeslech musejí být zapsány na
seznamu řemesel v příslušné místní oborové
komoře.

Založení firmy v Itálii








Všechny firmy se musejí zapsat v Registru
společností u příslušného odboru obchodní komory,
žádosti se podávají v místě, kde bude provozována
podnikatelská činnost.
Všechny typy řemeslných podniků musejí být
zapsány na Seznamu provincie řemeslných podniků
u provinciální řemeslné komise.
Před začátkem podnikání kontaktovat italskou
obchodní komoru, podá informace o všech
povinnostech.
Téměř všechny živnosti subjektem zvláštních licencí
nebo oprávnění podle italského práva.

Založení firmy ve Španělsku


Při zakládání společnosti je nutno postupně
kontaktovat tyto instituce:



Španělský centrální obchodní registr (ověření jedinečnosti
obchodního jména).
Finanční úřad příslušného autonomního společenství (platba
daně z transferu).
Španělský centrální obchodní registr (registrace v obchodním
rejstříku).
Finanční úřad (přidělení DIČ).









Jako plátce DPH je společnost povinna registrovat
se minimálně 10 dní před začátkem činnosti na
finančním úřadě v místě podnikání.
Členství v komoře a zápis do rejstříku - povinné.

Založení firmy v Portugalsku


Celý proces zřizování probíhá u CFE podnikového
centra, součástí automatická registrace DPH.



Fáze 1 - Osvědčení o schválení obchodního jména, Provizorní identifikační
karta společnosti, potvrzení o zaplacení poplatku – Národní registr
právnických osob.
Fáze 2 - Určení data ve veřejné listině pro založení společnosti – veřejný
notář.
Fáze 3 - Podpis veřejné listiny – veřejný notář.
Fáze 4 - Deklarace o začátku společnosti – Generální daňový department.
Fáze 5 - Žádost k centrálnímu rejstříku, Zveřejnění v obchodním rejstříku,
Zápis do Národního rejstříku právnických osob – Agentura reprezentující
Kancelář obchodního rejstříku.
Fáze 6 - Registrace u departmentu sociálního zabezpečení – Regionální
centrum sociálního zabezpečení.










Založení podniku jednotlivce – jednodušší.

Založení firmy v Řecku






Právní procedury: sestavení společenské smlouvy –
registrace společnosti u soudu první instance –
publikace smlouvy v obchodním rejstříku a místním
tisku – předběžná registrace u místní komory a
vydání certifikátu zajišťujícího práva na užívání
obchodního jména a ochrany obchodní známky –
přihlášení k sociálnímu pojištění.
Účetně – daňové procedury: sdělení o začátku
podnikatelské činnosti zaslané místnímu finančnímu
departmentu, DIČ vydává místní finanční úřad.
Povinné členství v komoře do 2 měsíců od začátku
provozu.

Založení firmy na Slovensku


Založení organizační složky:










Vzniká zápisem do obchodního rejstříku, poplatek 10 000
SK, u a. s. 20 000 SK.
Právnická nebo fyzická osoba musí mít v místě svého sídla
(bydliště) oprávnění podnikat - právní subjektivitu.
Určení odpovědného zástupce a/nebo vedoucího org. sl.

U koncesovaných živností – koncese – na místních a
okresních živnostenských úřadech.
Povinná registrace k platbě DPH – na přísl.
finančním úřadě.
Zaměstnance je nutno do 8 dnů zaregistrovat k
sociálnímu (vč. v nezaměst.), zdravotnímu pojištění.

Založení firmy v Maďarsku


Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku,
nezbytné dokumenty:











Společenská smlouva spolupodepsaná právníkem
Doklad o složení podílů zakl. členů na bankovním účtu.
Prohlášení výkonného ředitele, že členové složili své
podíly odpovídajícím způsobem.
Doklad, že spol. zaplatila poplatky ve výši 2 % akciového
kapitálu a částku za zveřejnění v oficiálním rejstříku.
Prohlášení o neexistenci překážek k podnikání.
Doklad o bezúhonnosti podnikatele.
Dokument obsahující údaje nutné k přidělení DPH.
Vyžaduje-li to zákon, doklad o kvalifikaci a další licence.

Založení firmy v Polsku




S. r. o. – min. zákl. jmění 4 000 PLN, min. výše
podílu 50 PLN, min. 1 zakladatel, a. s. - min. zákl.
jmění 100 000 PLN, min. 3 zakladatelé.
Postup:
1.
2.
3.
4.
5.

V kanceláři u notáře se podepíše dohoda o založení
podniku, poplatky závisejí na výši základního jmění.
Registrace u obch. soudu – divize obchodního rejstříku.
Oznámení o založení spol. ve věstníku, vyřizuje
sekretariát příslušného obchodního soudu.
Centrální statistický úřad – statistické číslo REGION.
Registrace k sociálnímu pojištění (přísl. správa soc.
zabezpečení, do 10 dnů po zaměstnání 1. pracovníka),
registrace na finančním úřadě.

Založení firmy ve Slovinsku


Registrační procedura:

1.

Příprava společenské smlouvy (veřejný notář nebo
právník).
Notářské ověření společenské smlouvy a určení osob
manažerů (pokud již není obsaženo ve smlouvě).
Uzavření depozitní smlouvy u vybrané domácí banky,
účastníci složí základní kapitál.
Žádost o registraci u obchodního soudu.

2.
3.
4.




Povinná registrace s. r. o. ve slovinské obchodní
komoře.
Licence vydává slovinská Komise řemesel.

Založení firmy v Estonsku






Pět hlavních forem podniku: veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, s. r. o., a. s.,
pobočka.
S. r. o. a a. s. zakládá 1 nebo více osob,
zakládající členové navrhnout společenskou
smlouvu, vstupuje v platnost po zápisu do
obchodního rejstříku. Smlouva musí být
podepsána všemi zakládajícími členy a notářsky
ověřena.
Při založení společnosti – otevřít bankovní účet na
něž jsou vloženy příspěvky, kapitál musí být
vložen před zápisem do obchodního rejstříku.

Založení firmy v Litvě




1.

2.

Při registraci nahlásit obchodní jméno na Státním
patentovém úřadu.
Společnosti s podílem zahraničního kapitálu a
pobočky a zastoupení zahraničních firem se
registrují u ministerstva hospodářství.
Požadované dokumenty:
Právnické osoby: kopie registračních dokumentů,
dokument dokazující rozhodnutí vedení společnosti
investovat, auditorsky ověřenou rozvahu společnosti za
poslední účetní období, kopie stanov.
Fyzické osoby 1 z: potvrzení příjmů, potvrzení od zahr.
banky o dostatku peněz na kontě, celní dekl. o převodu
fondů do Litvy, potvrzení o platu za uplynulý rok.

Založení firmy v Lotyšsku





Společnosti se musejí zapsat v Registru podniků.
Fyzické osoby získávají licenci na místním úřadu v
lokalitě, kde chtějí podnikat.
Je třeba zaregistrovat obchodní jméno.
Místní společnosti se hlásí přímo na Patentovém
úřadě, zahraniční přes autorizované patentové
dealery.

Děkuji za pozornost
RNDr. Jitka Ryšavá
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Euro Info Centrum Praha
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 580 290, fax: 221 580 292
E-mail: rysava@crr.cz,
http://www.euroinfocentrum.cz/

Dotazy prosím?

