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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
-

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Francouzská Republika (République Française)
Prezident: Emmanuel Macron (inaugurován 14. května 2017)

Složení vlády: (stav k 17. květnu 2017)

Premiér

• Edouard Philippe- předseda vlády

Ministři

• Gérard Collomb – ministr vnitra
• François Bayrou – ministr spravedlnosti
• Nicolas Hulot – ministr životního prostředí
• Jean-Yves le Drian - ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí
• Sylvie Goulard - ministryně obrany
• Bruno Le Maire – ministr hospodářství
• Agnès Buzyn - ministryně sociální solidarity a zdraví
• Muriel Pénicaud – ministryně práce
• Françoise Nyssen - ministryně kultury
• Frédérique Vidal – ministryně vysokého školství
• Jean-Michel Blanquer – ministr školství
• Gérald Darmanin – ministr financí a veřejné správy
• Jacques Mézard – ministr zemědělství a výživy
• Richard Ferrand – ministr pro kohezi teritorií
• Annick Girardin – ministryně zámořských území
• Laura Flessel – ministryně sportu
• Marielle de Sarnez – ministryně pověřená evropskými záležitostmi
• Elisabeth Borne – ministryně pověřená sektorem dopravy při ministerstvu životního prostředí

Státní tajemníci

• Christophe Castaner – mluvčí vlády pověřený vztahy s parlamentem
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• Marlène Schiappa – státní tajemnice pověřená rovností mužů a žen
• Sophie Cluzel – státní tajemnice pověřená péči o osoby s handicapem
• Mounir Mahjoubi – státní tajemník pověřený novými technologiemi

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel: 66 990 826 (k 1. 1. 2017) Zdroj: INSEEPrůměrný roční přírůstek: 275 000 za posledních deset let
(osciluje mezi 240 až 300 000 ročně)
Migrační saldo: + 67 000 v roce 2016 (Zdroj: INSEE)

Náboženské skupiny:

Ve Francii je zákonem z 6. dubna roku 1972 zakázáno „shromažďovat či zacházet s informacemi osobního charakteru,
které přímo či nepřímo poukazují na rasový nebo etnický původ a politické, filozofické či náboženské názory“. Podle
studie Institutu Sociovision z roku 2016 je náboženské rozdělení obyvatelstva následující:

• Katolická církev: 48 %
• Ateisté: 41 %
• Islám: 6 %
• Protestanté: 2 %
• Židé: 1 %
• Buddhisté: 1%
• Ostatní náboženství: 1 %

Národnostní složení

Francouzské právo umožňuje dvojí občanství a nevyžaduje, aby nový francouzský občan vzdával své svého původního
občanství. 5 % občanů Francie (bez zahrnutí zámořských teritorií) má dvojí občanství. 90 % držitelů dvojí občanství jsou
imigranti nebo potomci přistěhovalců. Zhruba 50 % imigrantů si ponechalo občanství země původu.

Poměr obyvatel, kteří si ponechávají původní občanství:

• Jihovýchodní Asie: méně než 10 %
• Země Magrebu (Severní Afrika): 55 %
• Turecko: 55 %
• Portugalsko: 43 %

Většina občanů zemí Evropské unie si po přijetí francouzského občanství ponechává své původní občanství, s výjimkou
imigrantů ze Španělska a Itálie. (Zdroj: INED)

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Francouzská centrální banka prognózuje pro rok 2017 ekonomický růst 1,5 % a konstatovala zvýšení tempa
ekonomického růstu v prvním čtvrtletí o 0,5 % díky větší než očekávané investiční aktivitě.

Francouzská ekonomika i letos profituje z nízkých úrokových sazeb a příznivých cen na energetické suroviny. Růst je
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podpořen i tradičním tahounem místní ekonomiky, kterým je vnitřní poptávka. Koupěschopnost domácností jen v prvním
pololetí 2017 rostla 1,8% tempem. Naopak význam zahraničního obchodu v tvorbě HDP bude kontinuálně klesá,
podobně jako tomu bylo v roce 2016.

Soukromý sektor se nachází ve fázi, kdy přechází z období naplňování produkčních kapacit a začíná vytvářet nová
pracovní místa. V prvním pololetí 2017 podle odhadů vzniklo 70 tisíc nových pracovních pozic. Inflace přetrvává na nízké,
1% úrovni.

Francouzský statistický úřad konstatuje nárůst optimismu podnikatelského sektoru ohledně dalších vyhlídek ekonomiky.
Index nálad podnikatelů, který francouzští statistici pravidelně publikují, je v současnosti dokonce nejvyšší od roku 2011.
Jako velmi pozitivní signál je možné vnímat to, že optimistická očekávání ohledně dalšího vývoje byla zaznamenána
prakticky ve všech významných odvětvích hospodářství. V průmyslu je tento trend podpořen nárůstem zakázek začátkem
roku 2017 a ve službách je spojen s očekávaným růstem spotřebitelské poptávky.

Míra nezaměstnanosti zůstává mírně pod 10% hranicí. Nezaměstnaných je momentálně 2,8 milionů Francouzů. Nejvíce
roste zaměstnanost ve službách.

Podle revidovaných údajů se státní dluh v roce 2016 zvýšil a dosáhl 96,3 % HDP. V témže roce činily státní výdaje Francie
56,4 % HDP.

Hlavní makroekonomické ukazatele (2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016

HDP v běžných
cenách v
miliardách euro

2 086,9 2 115,3 2 140,0 2 181,1 2 228,9

HDP na obyvatele
v běžných cenách
v euro

31 100 31 200 31 300 31 500 31 800

Inflace v % 2,0 0,9 0,5 0,0 1,2

Míra
nezaměstnanosti v
%

9,5 9,9 10,0 10,6 10,0

Zdroj: INSEE

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Veřejné výdaje (v % HDP)

Příjmy Výdaje Saldo

2012 51,8 56,7 -4,9
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2013 53,0 57,1 -4,1

2014 53,0 57,7 -4,3

2015 53,4 57,0 -3,6

2016 53,0 56,4 -3,4

Zdroj: INSEE

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance 2012–2016 (v miliardách euro)

2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet -31,8 -30,3 19,7 -4,3 -19,0

Obchodní bilance -54,6 -42,5 -34,6 -24,3 -29,9

Bilance služeb 24,7 18,3 17,8 -45,3 0,0

Prvotní důchody 40,7 39,3 44,5 52,1 56,0

Druhotné
důchody

-42,6 -45,3 -47,4 -41,2 -44,5

Kapitálový účet
(brutto)

0,5 1,8 2,2 2,0 2,1

Finanční
účet (brutto)

-21 -14,2 -10,9 -11,1 -17,9

Přímé investice 14,1 -5,1 20,9 -7,1 -1,8

- Francouzské v
zahraničí

37,7 -0,2 26,3 33,0 33,3

- Zahraniční ve
Francii

23,6 4,9 5,4 40,1 35,2

Portfoliové -26,5 -69,8 -7,4 38,0 54,1
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investice

- Aktiva -1,7 66,3 77,2 51,5 54,6

- Pasiva 24,9 136,1 84,9 13,5 0,5

Finanční deriváty -14,3 -16,8 -23,9 10,8 8,1

Ostatní investice 1,7 79 -1,2 -60,0 -77,2

Rezervní aktiva 4 -1,5 0,7 7,2 8,3

Čisté chyby a
opomenutí

10,3 14,3 6,7 -8,9 -4,8

Zdroj: Banque de France

Devizové rezervy (v milionech euro)

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Devizové
rezervy

184 551 144 950 144 456 144 332 154 763 156 449

* údaj ke konci března 2017
Zdroj: Ministerstvo financí Francie

Veřejný dluh Francie ke konci roku 2016 činil 2 096,9 mld. euro, tj . 96,3 % HDP. Zdroj: INSEE

Čistá zahraniční zadluženost Francie ke konci roku 2016 činila 38 % HDP. droj: Eurostat

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banque de France, která provádí zejm. dohled nad úvěrovou politikou obchodních bank. Významná
část jejích pravomocí v monetární politice však již přešla na Evropskou Centrální Banku (ECB).

Banky

Z historického hlediska ve Francii existují tzv. depozitní banky (banques de dépot) a obchodní banky (banques d‘affaires),
rozdíly mezi nimi se však postupem času již téměř setřely (vedle nich fungují družstevní banky, tzv. lidové banky a
spořitelny).

Francouzský bankovní trh ovládá převážně následujících šesti bankovních skupin:

•
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BNP Paribas
• le groupe BPCE
• le Groupe Crédit Agricole
• le Groupe Crédit Mutuel-CIC
• la Société Générale
• la Banque Postale

Ze zahraničních bank ve Francii operuje HSBC a Barclays. Ve Francii fungovalo k 1. 1. 2015 166 bank, 21 poboček bank
třetích zemí, 91 družstevních záložen, 18 komunálních úvěrových fondů a 106 poskytovatelů specializovaných úvěrů.
(Zdroj: Banque de France)

Pojišťovny

Hlavními obecnými pojišťovnami ve Francii jsou:

• skupina AXA (jejími členy jsou: Axa, Direct Assurance, Monvoisin Assurance, Mutuelles Saint-Christophe, Club 14,
Natio Assurance)

• CNP Assurances
• Predica (patřící skupině Crédit agricole)
• Allianz
• Generali Asssurances
• BNP Paribas Assurance
• Assurances du Crédit Mutuel
• Aviva
• La Mondiale
• Group Swiss Life France
• Natixis
• Suravenir
• SMABTP

Kromě nich na francouzském trhu ještě fungují tzv. vzájemné pojišťovny, z nichž nejvýznamnější podíl na trhu mají
Groupama, Macif, MMA, MAAF, MAIF a GMF.

1.7 Daňový systém

Ve Francii existují následující základní typy daní a poplatků:
Přímé daně

• daň z příjmu fyzických osob (Impôt sur le revenu des personnes physique)
• daň z příjmu právnických osob (Impôt sur les sociétés)
• daň z příjmu podnikatelů (Impôt sur le revenu pour les professionnels)
• daň z majetku (Impôt de solidarité sur la fortune)
• přímé místní daně: např. daň z nemovitostí, daň z bydlení aj.

Nepřímé daně

• DPH (TVA -Taxe sur la valeur ajoutée)
• poplatky a kolky
• akcízy (spotřební daně)

Daň z příjmu fyzických osob
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Daň z příjmu fyzických osob se ve Francii vypočítává za celou tzv. „fiskální domácnost“, tj. skupinu výdělečně činných a
ostatních osob (dětí, důchodců, nezaměstnaných, postižených osob atd.) žijících v jedné domácnosti. V daňovém přiznání,
které se vyplňuje jednou ročně, se sečtou veškeré příjmy (ze závislé činnosti; z nemovitostí; finančních aktiv atd.) za
všechny členy fiskální domácnosti. Sazby jsou progresivní, a daňová pásma jsou každoročně upravována v závislosti na
inflaci.

Výpočet daně

Nejprve se od zdanitelných příjmů odečtou daňové úlevy a odpočitatelné položky. Ve Francii existuje celá řada
odpočitatelných položek obdobných jako ve všech členských státech EU. Specificky francouzským příspěvkem je tzv.
"prémie za zaměstnání" (prime pour l‘emploi) pro domácnosti s nižšími příjmy, které splňují několik dalších podmínek -
např. alespoň jeden z členů domácnosti musí být výdělečně činný. Prémie se automaticky odečítá z částky dlužné daně a
v případě, že její výše tuto částku přesahuje, poplatník obdrží výsledný rozdíl.

Podle výše příjmu se pak na základ daně aplikují daňové sazby na jednotlivé části příjmu (příjem se celý nedaní jednou
sazbou, ale postupně jednotlivými sazbami - progresivní daň). Do částky 9 690 euro se daň neodvádí.

Aktuální daňová pásma a odpovídající sazby v roce 2017

Daňový základ Daňová sazba

pod 9 710 € 0 %

9 711 - 26 818 € 14 %

26 819 - 71 898 € 30 %

71 899 - 152 260 € 41 %

nad 152 260 € 45 %

Zdroj: Ministerstvo financí Francie

Daň z příjmu právnických osob

Daním z příjmu právnických osob podléhají zisky společností realizované ve Francii. Zahraniční zisky firem prostřednictvím
poboček předmětem této daně nejsou.

V zásadě platí, že každá společnost platí tuto daň pouze ze svých vlastních zisků.
Nicméně, v případě, že si společnost zvolí možnost daňové konsolidace, může mateřská společnost zahrnout do svých
zdanitelných zisků i zisky svých dceřiných společností, pokud v nich vlastní alespoň 95% podíl. Mateřská společnost tak
platí daň ze zisku celé skupiny.

Sazby a výpočet daně
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Standartní sazba

Standardní sazba činí 33,33 %. Tato sazba se vztahuje na společnosti, jejichž roční obrat je vyšší než 7 630 000 euro. Sazba
může být navýšena o tyto položky: sociální příspěvky, mimořádné příspěvky a dodatečné příspěvky.

Sociální příspěvek je 3,3 % pro podniky s obratem alespoň 7 630 000 euro a daň z příjmu PO přesahující 763 000 euro.

Dodatečný příspěvek se rovná 3% z částek rozdělených společníkům, akcionářům nebo podílníkům a zisku, který nebyl
vložen do rezerv nebo začleněn do kapitálu společnosti.

Neziskové organizace podléhají zvláštní sazbě daně, a sice 24% pro příjmy z majetku (nemovitosti, pronájmy, zemědělské
zisky, atd.) a 10% z kapitálových výnosů (např. dluhopisy).

Snížená sazba

Snížená sazba je stanovená na 15% a vztahuje se na společnosti a aplikuje se na daňový základ nižší než 38 120 €. Týká se
společností, jejichž roční obrat bez daně je nižší než 7 630 000 € a jejichž základní kapitál byl splacen a je držen minimálně
z 75% fyzickými osobami.

Daň z majetku (Impôt de Solidarité sur la Fortune - ISF)

Jedná se o daň uvalenou na majetek fyzických osob (movitý i nemovitý).

Tato daň se týká fyzických osob, které jsou registrované k platbám daní ve Francii, ale i osob, které mají majetek ve Francii
dosahující této hodnoty a k platbám daní zde registrovaní nejsou.

Pro osoby žijící ve Francii se daň vztahuje na veškeré nemovitosti ve vlastnictví fiskální domácností ve Francii, ale i
v zahraničí. Pro osoby žijící v zahraničí se daň vztahuje pouze na jejich majetek ve Francii.

Přímé místní daně

Od roku 2010 funguje tzv. ekonomická teritoriální kvóta (CET). CET je progresivní daň vypočítaná z obratu podniků a
skládá se z pozemkového poplatku podniků (cotisation foncière des entreprises - CFE) a poplatku z tvorby přidané
hodnoty podniků (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE).

Dalšími místními daněmi jsou daň z nemovitostí (taxe foncière) a z bydlení (taxe d‘habitation) vyměřovaná pro uživatele
nekomerčních prostor, ať již jsou v jejich vlastnictví nebo jen v pronájmu. Tyto daně se určují z nájemní hodnoty těchto
prostor.

Další uplatňovanou místní daní je rovněž příspěvek na veřejnoprávní audiovisuální vysílání (contribution à l’audiovisuel
public). Týká se fyzických osob, plátců daně z bydlení a majitelů televize nebo jiného zařízení určeného k příjmu
televizního vysílání.

Místní správní orgány mají pravomoc rozhodnout o daňovém osvobození nebo snížení přímých místních daní v zájmu
podpory určitých oblastí, např. výzkumu.
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DPH

DPH se vztahuje na prodej zboží a služeb. DPH se podílí více než 50% na celkových daňových příjmech Francie. Obchodní
společnosti inkasují daň při prodeji a platí daň při nákupu. Jestliže objem zaplacené daně je vyšší než inkasované, rozdíl je
na základě žádosti firmě vrácen.

Ve Francii se DPH platí ve čtyřech sazbách; ve výši 20 %, 10 %, 5,5 % nebo 2,1 %.

Základní sazba se týká většiny zboží a služeb. Snížená 5,5% sazba se vztahuje na zboží a služby považované za objekty
primární potřeby (potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, atd.).

Sazba 2,1% je uplatňovaná na léky hrazené zdravotním pojištěním, na příspěvek na veřejnoprávní TV vysílání a na
tiskoviny.
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2. Zahraniční obchod a investice
-

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Naposledy byla francouzská obchodní bilance vyrovnaná v roce 2003. Od té doby je deficitní. Tradičně jsou největší
dovozní položkou energetické zdroje (ropa, plyn). Největšími vývozními položkami jsou výrobky strojírenského průmyslu,
zejm. pak leteckého a kosmického.

Obchodní bilance za roky 2012–2016 (v mil. USD)

Vývoz Dovoz Saldo

2012 558,460 666,675 -108,214

2013 567,987 671,253 -103,265

2014 566,656 659 872 -93,215

2015 493,941 563,398 -69,457

2016 488 885 560 554 -71,670

Zdroj: ITC

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Pro Francii jsou hlavními obchodními partnery ostatní země Evropské Unie. Nejdůležitějším francouzským obchodním
partnerem je Německo. Znatelný je rostoucí význam asijských zemí v ochodní výměně Francie.

Teritoriální struktura zahraničního obchodu Francie

2015 2016

(v
milionech

euro)

Export podíl Import podíl Saldo Export podíl Import podíl Saldo
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Celkem 446 123 509 416 -63 293 441 738 506 496 -64 758

Země
EU

263 738 59 % 293 001 58 % -29 263 263 767 60 % 292 895 58 % -29 127

Německo 71 417 16 % 87 031 17 % -15 614 71 247 16 % 85 429 17 % -14 182

Belgie 30 372 7 % 36 848 7 % -6 476 29 968 7 % 34 352 7 % -4 384

Itálie 31 958 7 % 37 750 7 % -5 792 32 295 7 % 37 991 8 % -5 695

Spojené
království

31 635 7 % 19 504 4 % 12 131 31 124 7 % 19 459 4 % 11 664

Španělsko 32 514 7 % 31 599 6 % 915 33 110 8 % 32 319 6 % 790

Nizozemsko 17 446 4 % 21 610 4 % -4 164 15 974 4 % 23 074 5 % -7 100

Zdroj: Celní správa Francie

2.3 Komoditní struktura

Komoditní struktura zahraničního obchodu Francie

2016

(v milionech euro) Export Import Saldo

Celkem (včetně vojenského
materiálu)

443 244 509 166 -65 922

Zpracovatelský průmysl 174 985 200 426 -25 441

Těžební průmysl, výroba
elektřiny

7 191 30 071 -22 880

Zemědělství, lesnictví,
rybolov a akvakultura

14 305 14 053 252

Potravinářský průmysl 44 452 38 762 5 690

Rafinace ropy a
koksárenství

6 976 15 551 -8 575
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Strojírenství,
elektrotechnika a IT

85 103 109 657 -24 554

Transportní zařízení 106 497 97 315 9 182

Farmaceutika 27 221 19 939 7 281

Výrobky z plastu a
kaučuku,
minerální produkty

17 605 19 817 -2 212

Metalurgie a kovy 10 429 8 845 1 583

Zdroj: Celní správa Francie

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny volného obchodu

Ve Francii existují 2 zóny volného obchodu (zones franches):

• přístav Verdon (správou je pověřen přístav v Bordeaux), kontaktní orgán: Direction interrégionale des douanes, Palais
de la Bourse 33075 BORDEAUX.

• regionální zóna volného obchodu Guyane: správou je pověřena Guyanská obchodní komora, kontaktní orgán:
Direction régionale de Guyane, 8 rue Louis Blanc 97305 GUYANE.

Dále ve Francii existují celní mezisklady, které jsou ve většině důležitých francouzských přístavů: Bordeaux, Dunquerque,
Le Havre, Marseille, Rouen, Pointe à Pitre a dále na Réunionu.

Více informací o právním základě a fungování francouzských zón volného obchodu naleznete na stránkách FR celní
správy.

Podnikatelské inkubátory v regionu Ile-de-France

Pro zahraniční podniky existuje možnost usídlení v Regionu Ile-de-France, nabízí zahraničním podnikům pomocí 13
podnikatelských inkubátorů. Tato místa jsou označená Agenturou pro regionální rozvoj jako „Paris Region International
Business Location“.

Zde je firmám k dispozici technická a finanční podpora. Některá místa jsou obecné, jiná jsou specializovaná podle odvětví
činnosti.

Rozsah služeb těchto míst je šitý na míru potřebám zahraničních firem. Jedná se zejména o poskytnutí modulárních
prostor za atraktivní ceny, flexibilní pronájem, sdílené služby (telefonní linka, účetnictví aj.), technická asistence, pomoc při
získávání finančních prostředků.

Více informací o službách a jednotlivých inkubátorech naleznete na www.paris-region.com
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2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Ve Francii funguje na 20 tisíc zahraničních firem, které zaměstnávají kolem 13 % místní pracovní síly. Podílí se 19 % na
HDP země, 31 % na exportu a vynakládají 28 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj. Za posledních 10 let vytvořily
zahraniční firmy ve Francii kolem 380 tisíc pracovních míst.

V roce 2016 činil příliv přímých zahraničních investic (PZI) 46,5 miliard euro, což je nejvíce od roku 2008.

Odvětvová struktura PZI se v roce 2016 soustředila z 30 % na výrobní sektor (zejm. strojírenství, výroba elektroniky a
potravinářství), dále z 61 % na služby (informatika, služby podnikům a obchod) a 9 % PZI směřovalo do výzkumu a vývoje.

Přítok PZI do Francie za posledních 5 let (v miliardách euro)

• 2011: 24,1
• 2012: 12,3
• 2013: 12,7
• 2014: 11,0
• 2015: 40,1
• 2016: 46,5

Zdroj: Ministerstvo Financí Francie

Největším zahraničním investorem ve Francii jsou USA, následované Německem, Itálií a Velkou Británií. 2/3 PZI směřovaly
v roce 2016 do 5 francouzských regionů: Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhônes-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais a
do Alsaska.

Teritoriální struktura PZI ve Francii v roce 2016 (v % z celkového objemu)

• Země EU: 60,0
• Německo: 14,7
• Itálie: 8,7
• Velká Británie: 8,4
• Severní Amerika: 22,0
• USA: 18,3
• Asie: 13,0
• Japonsko: 6,0
• Čína: 4,5

Zdroj: BusinessFrance

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu prakticky není omezován, není podmíněn žádnými zvláštními požadavky. Ve Francii stejně
jako v EU platí volný pohyb kapitálu. Role státu zůstává zachována v rámci investic v oblasti bezpečnosti a obrany státu a
zabezpečení veřejného pořádku. Specifická legislativa se věnuje případům tzv. nepřátelského převzetí francouzského
podniku prostřednictvím veřejného nákupu akcií na burze.
Získávání zahraničních investic je v kompetenci státní instituce DIACT (Délégation interministérielle a l'aménagement et a
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la competivité des territoires) a také státní agentury pro podporu exportu a investic BusinessFrance.

Investiční pobídky jsou dílem v kompetenci regionů. Zahrnují dotace, daňové úlevy, služby, zaškolení personálu i
poskytnutí pozemků se slevou nebo i zcela bezplatně.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Francie je s 67 miliony obyvateli druhou největší zemí Evropské Unie. Francie bez výjimek přistoupila ke všem smlouvám o
Evropské Unii a je členem eurozóny od jejího zavedení v roce 1999.

V rámci Evropského parlamentu ji reprezentuje 74 europoslanců, z nichž 24 (FN – Národní fronta) patří do skupiny
Evropské Aliance pro Svobodu, 20 (UMP – Unie pro lidové hnutí) se řadí k Evropské Lidové Straně, 13 (PS – Socialistická
strana) ke Straně Evropských Socialistů, 6 (Verts - Zelení) k Zeleným, 4 (FdG – Levicová fronta) ke Straně Evropské Levice, 4
(MoDem – Demokratické hnutí) k Evropské demokratické straně a 3(UDI – Unie demokratů a nezávislých) se řadí k Alianci
Liberálů a Demokratů pro Evropu.

Jedno ze tří sídel Evropského Parlamentu je v alsaském Štrasburku. Evropský parlament zde zasedá každý třetí týden
v měsíci.

Tradičně významné je francouzské zastoupení v rámci Evropské komise (EK). Dva z předchozích předsedů EK byli
původem Francouzi; François-Xavier Ortoli (od 6. ledna 1973 do 5. ledna 1977) a Jacques Delors (od 6. ledna 1985 do 22.
ledna 1995). Současný francouzský eurokomisař Pierre Moscovici je zodpovědný za portfolio Hospodářských a finančních
záležitostí, daní a cel.

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Francie je součástí vnitřního trhu EU a členem eurozóny, což má značný vliv na její zahraničně-obchodní vztahy.

Země EU jsou jak největším importérem francouzského zboží (60 % celkového francouzského vývozu) a nejvýznamnějšími
dovozci do Francie (58 % celkového francouzského dovozu). Zásadní roli pak mají země eurozóny, jejichž podíl je 46 %
celkového francouzského exportu, 48 % importu. Dominantním obchodním partnerem je Německo, které představuje 17
% francouzského exportu a 17 % francouzského importu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Francie přispívá do rozpočtu EU, ze kterého ČR, stejně jako další členské státy splňující podmínky pro příjem fondů, čerpá
určité finanční prostředky v rámci strukturálních a kohezních fondů.

Francie se celosvětově podílí na rozvojové a humanitární pomoci velkým dílem. V rámci tzv. Oficiální rozvojové pomoci
(ODA) přispívá Francie téměř 10 miliardami euro ročně (0,45 % HDP), z této sumy je pak průměrně 55 % odváděno do
Afriky. Francie je tak 4. největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě v rámci organizace ODA. Francie je také 2.
největší dárce rozvojové pomoci v rámci organizace Globální fond v boji proti HIV, tuberkulóze a malárii. Cíl francouzské
vlády je finanční podpora méně vyspělých zemí, v rámci programů pro stabilizaci demokratických hodnot, podpory
právního státu a ženských práv.
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V rámci multilaterální spolupráce přispívá Francie velkým podílem do rozvojových fondů Evropské unie (IDA) a
Organizace spojených národů (UN OCHA).

Zdroj: MZV Francie
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
ČR je 22. nejvýznamnější zemí pro francouzský export a 16. nejvýznamnějším francouzským dovozcem. Francie je pro ČR
8. nejdůležitějším dovozcem a 5. nejdůležitějším exportním trhem.

V ČR působí 497 francouzských firem, které zaměstnávají přes 64 tisíc zaměstnanců.

Významné české vývozní firmy do Francie

Škoda Auto Mladá Boleslav, Karosa Vysoké Mýto, Schneider Electric Písek, M.L.S. Holice, LETOV Letecká výroba Praha,
ASUS Czech Ostrava, PCA LOGISTIKA CZ Praha, VALEO Rakovník, DAIKIN INDUST. Plzeň, BEHR Czech Mnichovo Hradiště,
LUCAS VARITY Jablonec nad Nisou, BOSCH Jihlava, CON.TEVES CR Jičín, PANASONIC AVC Plzeň, SIEMENS VDO Brandýs
nad Labem, Barum Continental Otrokovice.

Nejvýznamnější dovozci:

Renault ČR Praha 8, Škoda Auto Mladá Boleslav, Karosa Vysoké Mýto, Schneider Electric Písek, M.L.S. Holice, Valeo
Autoklimace Rakovník, ORGAPOL ČR Brno, PEUGEOT ČR Praha, CITROEN ČR Praha, ARVINMERITOR Liberec,
ČEROZFRUCHT Praha, ELI LILLY ČR Praha, PHOENIX Lék. Praha, MATTHEY S.R.O. Ústí nad Labem, BONTAZ C.CZ Velká
Dobrá, ČSA a.s. Praha, Coca-Cola Bever s.r.o. Praha, Lusas Varity s.r.o. Jablonec nad Nisou, Orgapol a.s. Brno.

Zdroj: ITC

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

(v milionech eur) Obrat Export z ČR Import do ČR Saldo

2012 8 775 5 553 3 222 2 331

2013 8 996 5 598 3 398 2 200

2014 9 485 5 947 3 538 2 409

2015 10 849 7 099 3 750 3 349

2016 11 590 7 111 4 479 2 632
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Zdroj: ITC

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

Kód zboží Název zboží (SITC 5) EUR (tis.)

1. 7812 Motorová vozidla k
dopravě osob

977 583

2. 78439 Ostatní díly a příslušenství 418 866

3. 7523 Ostatní zařízení k
autom.zprac.dat

274 674

4. 78432 Ostatní díly a příslušenství
karosérií

219 484

5. 78311 Ost. motorová vozidla pro
veřejnou dopravu s motory
s vnitř. spalováním

207 060

6. 8942 Tříkolky apod.;kočárky pro
panenky;panenky;hračky
ost;modely;puzzle

187 484

7. 7527 Paměťové jednotky 143 292

8. 78433 Brzdy a servobrzdy a jejich
díly

126 817

9. 77834 E. osvětlovací a signalizační
zařízení,stěrače,odmlžovače
aj.

118 663

10. 79295 Ostatní díly letounů nebo
vrtulníků

113 044

Dovoz

Kód zboží Název zboží (SITC 5) EUR (tis.)

1. 54293 Léčiva, j.n., v dávkách pro
maloobchod

251 115
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2. 78439 Ostatní díly a příslušenství 224 952

3. 7812 Motorová vozidla
k dopravě osob

216 086

4. 5531 Voňavky a toaletní vody 131 655

5. 78433 Brzdy a servobrzdy a jejich
díly

63 447

6. 78219 Motorová vozidla k
dopravě zboží, j.n.

62 829

7. 5532 Přípravky pro pěči o pleť
(bez léčebných)

48 255

8. 78432 Ostatní díly a příslušenství
karosérií

47 481

9. 79295 Ostatní díly letounů nebo
vrtulníků

45 691

10. 67553 Ploché,za studena válc.výr.z
nerez.oceli,š.nad 600mm,tl.
1-3mm

42 340

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchod službami za rok 2015

(v mil. Kč) Kredit Debet Saldo

Služby celkem 22 467,0 18 345,2 4 121,8

Výrobní služby u cizích
fyzických vstupů (služby
zpracování zboží)

576,0 500,5 75,4

Opravy a údržba jinde
neuvedené

346,4 300,7 45,7

Doprava 8 366,1 4 096,5 4 269,6
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Cestovní ruch 4 124,5 3 527,0 597,5

Stavební práce 74,6 16,0 58,6

Pojišťovací služby a
penzijní financování

223,6 351,7 -128,1

Finanční služby 436,7 235,1 201,6

Poplatky za využívání
duševního vlastnictví jinde
neuvedené

1 214,6 2 579,0 -1 364,4

Telekomunikační služby,
služby v oblasti počítačů a
informační služby

1 980,9 1 632,3 348,6

Ostatní podnikatelské
služby

4 946,0 4 952,4 -6,4

Osobní, kulturní a rekreační
služby

177,6 153,5 24,1

Výrobky a služby vládních
institucí jinde neuvedené

0,0 0,3 -0,3

Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0

Zdroj: ČNB

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Řada českých podniků má své francouzské dovozce (Tatra, Avia, ETA, Česká zbrojovka, Mitas a další).

Pražské obchodní oddělení francouzské ambasády eviduje přibližně 300 podniků a filiálek francouzských podniků se
sídlem v ČR.

K nejdůležitějším francouzským podnikům přítomným v ČR patří :

• Potravinářský průmysl: Danone, Bongrain, SDA, Générale Sucrière
• Průmysl zpracování kovů: Pechiney, Metaco, Schneider Electric
• Stavební materiály, stavebnictví: Lafarge, J. Lefébvre, Imetal, St.-Gobain, Colas, Dumez-CTM, Vinci

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Francie

21/55 http://www.businessinfo.cz/francie © Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

http://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FUNIBOP_WEB%2F_portal%2FBISTAT&Page=BOP&P1=dashboard&Action=Navigate&ViewState=i4animqb8mbpp2oavqeju5bgl2&P16=NavRuleDefault&NavFromViewID=d%3Adashboard~p%3Atdppn6rbilu6v8m0
http://www.businessinfo.cz/francie


• Stroje a zaříz., doprav. zařízení: Poclain Hydraulics, Leroy Sommer, Renault V.I.
• Služby : Eurest, Sodexo, Générale des Eaux, J.C. Decaux
• Finanční sektor : BNP Paribas, Société Générale

Největší francouzskou investicí „na zelené louce“ v ČR je společná investice francouzské společnosti PSA Peugeot –
Citroën a japonské společnosti Toyota do nového závodu na výrobu malých osobních automobilů TPCA v Kolíně, jejíž
výše je 1,3 miliard EUR. Závod zahájil výrobu v roce 2005. Společnost TPCA využívá z 80% součástek pocházejících od
českých subdodavatelů.

Z českých investic ve Francii je jednou z nejvýznamnějších nákup Skupinou PPF menšinového podílu ve francouzské
biotechnologické společnosti OriBas Pharma, zaměřené na vývoj a výrobu nových léčebných postupů v onkologii, v roce
2014.

Nejvýznamnější česko-francouzské společné podniky a dceřinné společnosti českých firem ve Francii

Firma Aktivita

BeF Home France prodej a instalace krbů

Cristal de Bohème prodej křišťálového skla- obchodní zastoupení českých
výrobců

IRISBUS (Renault + Fiat, Iveco) zastoupení značky KAROSA

LASVIT designová osvětlení

LINET FRANCE nemocniční lůžka

MMcité France výroba městského mobiliáře

MAC INDUSTRIE obchodní zástupce českých firem vyrábějících obráběcí
stroje

PB tisk tiskařské služby- obchodní zastoupení

SIDAM obchodní zástupce společnosti ČESKÁ ZBROJOVKA a.s.

SIPRAL s.a. pobočka firmy SIPRAL, která je dodavatelem
obvodových plášťů budov

ŠKODA FRANCE pobočka skupiny VOLKSWAGEN FRANCE

TopoGEODIS S.A.R.L. služby v oblasti geodézie, kartografie, katastru
nemovitostí
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TRANSEXIM velkoobchood s dekorativními předměty stolování -
křišťál, sklo, lampy, porcelán

Czech Business Services (CBS) chemické výrobky (PVC)- zástupce společností Spolana,
Synthos. Ostatní výrobky- farmaceutika, lehké
strojírenství

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Ekonomické vztahy mezi Českou Republikou a Francií se realizují na základě následujících smluv:

• Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou
republikou (uzavřená 13. 09. 1990, pro ČR platná od 01. 01. 1993)

• Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (v platnosti od 01. 06. 2005)

• Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním
ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii (v platnosti od 14. 06. 2004)

• Smlouva mezi členskými státy EU a ČR o přistoupení k EU (v platnosti od 1. 5. 2004)

Veškeré smlouvy uzavřené mezi Francií a Českou Republikou jsou dostupné na webu MZV ČR.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci multilaterální spolupráce přispívá Francie velkým podílem do rozvojových fondů Evropské unie (IDA).
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obecná charakteristika

Přestože Francie vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti (okolo 10 %), nemá dostatek středoškolsky a vysokoškolsky
vzdělaných technických pracovníků. Výsledně Francie poptává zahraniční zboží, které je náročné na množství vložené
lidské práce a rovněž obory vyžadující technické znalosti a návyky.

V současné době jsou hlavními oblastmi českého vývozu dopravní prostředky a strojní zařízení. Hlavní výhodou českých
exportérů jsou kvalitně technicky vzdělaní zaměstnanci a jejich dovednosti, a také schopnost flexibility v dodávkách dle
požadavků zákazníků. Perspektivními obory pro české exportéry jsou výroba spotřebních předmětů, automobilový a
obecně kovoobráběcí průmysl, kde Francie ztrácí své výrobní kapacity. Pokud jde o růstové obory, jedná se jednoznačně
o automobilový, letecký průmysl a kosmický průmysl, dále energetiku, informatiku a biotechnologie. Ve Francii se v
útlumu se nachází strojírenský, textilní a chemický průmysl a tudíž v těchto oblatech rostou dovozy na místní trh

Z regionálního pohledu pak velký potenciál pro české firmy skýtají oblasti Lyonu (výhodou je skladba průmyslu, blízkost k
ČR a mimořádný ekonomický tah celého regionu), Toulouse a Bordeaux (zejm. z důvodu vysoké koncentrace leteckého
průmyslu).

Automobilový průmysl

Automobilový sektor se stal v roce 2016 tahounem průmyslové výroby ve Francii a rostoucí počet registrací nových vozů
ve Francii naznačuje, že po poklesu v první polovině dekády bude růst i v následujících 2 letech. Poptávka po zahraničních
subdodávkách do automobilového průmyslu rostla v roce 2016 osmiprocentním tempem a automobilový průmysl byl tak
nejdynamičtěji rostoucím odvětvím z hlediska subdodávek obecně. Obdobně dynamický trend pokračuje i v roce 2017.

Koncern PSA plánuje do roku 2020 přechod na novou generaci modulárních platforem, hodlá navýšit podíl subdodávek
(ze současných 60 %) a změnit dodavatelský systém. V této souvislosti se otevírá příležitost pro české firmy zapojit se do
nově vznikajícího řetězce subdodavatelů pro PSA a navázat nová partnerství s francouzskými strojírenskými firmami
v tomto oboru. Novinkou, která může zamíchat kartami na evropském trhu automobilových subdodávek, je koupě
automobilky Opel koncernem PSA začátkem roku 2017.

Civilní letecký průmysl

Čeští subdodavatelé mají příležitost spolupracovat s koncernem Airbus, který po oživení civilní letecké dopravy v roce
2014, dosáhl v roce 2015 rekordních výsledků s 850 objednávkami na nové stroje. Koncern uskutečnil v roce 2016
reorganizaci řízení a zeštíhlení administrativního aparátu a do roku 2019 plánuje provést revizi své dodavatelské sítě a
získat nové subdodavatele s cenově dostupnějšími řešeními. Očekávaná restrukturalizace z důvodu snižování nákladů
civilní divize Dassault Aviation v roce 2017 je rovněž příležitostí pro outsourcing vybraných výrobních aktivit firmy do ČR.

Kosmický průmysl

Francie je nejvýznamnějším evropským hráčem v kosmickém odvětví s financováním této oblasti v rozsahu 2,2 miliardy
euro ročně, z toho 863 milionů euro tvoří příspěvek Francie do programů ESA. Francouzský kosmický průmysl má roční
obrat 6,4 miliard. Efektivním základem spolupráce v kosmickém průmyslu je Smlouvy o spolupráci v oblasti průzkumu a
využívání kosmického prostoru k mírovým účelům. Ta otevírá cestu ke spolupráci českých firem s velkými francouzskými
prvokontraktory v rámci programů ESA, programů EU (Horizont 2020) a na tendry, které vypisuje Evropské kosmické
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centrum na Guyaně. Prioritou Francie v následujících letech je vývoj a provoz nosných raket Ariane. Na podzim 2016 proto
započal projekt vývoje nové generace motorů pro tyto rakety, na jejímž vývoji budou výrazně participovat evropské firmy.

Energetický průmysl

Nejdynamičtějším odvětvím francouzské energetiky je od roku 2015 sektor OZE, přestože v energetickém mixu Francie
hraje pořád druhořadou roli. Francii se daří naplňovat stanovené cíle energetické tranzice produkovat v roce 2020 až 23 %
energie z OZE. V praxi se toto úsilí promítá do ambiciózních plánů zejm. na výstavbu parků větrných elektráren. V roce
2017 tak Francie např. realizuje tendr na zřízení větrných farem na atlantickém pobřeží v provincii Charente-Maritime
poblíž l'île d'Oléron. Koncern EdF plánuje zvýšit svojí celosvětovou výrobu energie z OZP z nynějších 28 GW instalovaného
výkonu na 50 GW v roce 2030. Každoroční investice EdF do nových kapacit OZP mají dosahovat 2-2,5 miliard euro.
Koncem roku 2016 EdF vyhlásil tendr na výstavbu 3 mořských parků větrných elektráren, každý s výkonem 1,5 GW.

Neméně zajímavou oblastí je klasická a jaderná energetika. Pohlcení výrobních kapacit firmy Areva společností EdF v roce
2017 a související tlak na snižování nákladů slibuje potenciál pro nákup výrobků a služeb českých firem ze strany
francouzského koncernu.

Obranný průmysl

Zvýšená bezpečnostní rizika vedou Francii k postupnému navyšování rozpočtů branně-bezpečnostních složek. Koncem
roku 2015 oznámil prezident F. Hollande plán je komplexní přezbrojení policie a dalších bezpečnostních složek a nákup
nové techniky pro armádu. Významnou položkou nákupů se mají stát ruční palné zbraně a střelivo, výstroj, radary a
detektory. Armádní rozpočet a utrácení na nové zbraně má kontinuálně růst až do roku 2020 ze současných 32 miliard
euro na výsledných 41 miliard. Na podpoře zvýšení rozpočtů bezpečnostních a obranných složek státu existuje ve Francii
shoda napříč politickým spektrem. Lze proto očekávat, že poptávka po výrobcích obranného průmyslu bude pokračovat i
po volebním roce 2017.

Plasty a gumárenský průmysl

Francouzský trh s kompozitními materiály roste od roku 2013 8% tempem ročně. Kompozity, které byly v minulosti
doménou převážně leteckého průmyslu, nacházejí uplatnění i v dalších oborech, jako energetika a doprava. Podle statistik
mezinárodního veletrhu subdodavatelů MIDEST byla v letech 2015 a 2016 poptávka po zahraničních plastových výrobcích
ze strany francouzských firem nejdynamičtější ze všech odvětví. Vysoký růst si má odvětví zachovat i v následujících letech
z důvodu změn ve výrobních procesech a prosazování stále většího množství kompozitních materiálů v průmyslových
výrobcích.

V letech 2017-2018 jsou ve Francii naplánovány investice v rozměru 450-500 milionů euro do kapacit vývoje a výroby
kompozitů – kromě francouzských, amerických a japonských firem vkládá do VaV v této oblasti prostředky i francouzský
stát prostřednictvím místních klastrů zaměřených na nové materiály.

Textilní a obuvnický průmysl

Z celého odvětví byl v posledních letech nejdynamičtější sektor technických textilií. Zatímco v roce 2010 tvořil jen ¼
celkového trhu s textiliemi, v roce 2017 dosáhne, podle prognóz, 45 %. Poptávka po technických textiliích stagnuje ve
stavebnictví, tahouny každoročního 4% růstu odvětví jsou ve Francii průmysl a doprava. Na místním trhu mají šanci
prosadit se zejména technický textil a speciální tkaniny, které přesahují do dalších odvětví (např. automobilový letecký
průmysl, stavebniny aj.).
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Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Francouzský farmaceutický průmysl zůstává jedním z nejvýznamnějších na světě. Vývojové trendy v oblasti a světová
konkurence donutily francouzské firmy vypracovat restrukturalizační plány, které mají zvýšit konkurenceschopnost
francouzského farmaceutického průmyslu. Součástí plánu je i revize obchodních partnerů pro subdodávky pro výrobu
léčiv, resp. přenos některých částí výroby do levnějších evropských zemí. České firmy mají příležitost se i nadále prosadit
dodávkami pro francouzské nemocnice prostřednictví tendrů a státních nákupčích agentur.

Zpracovatelský průmysl

Francouzská ekonomika je v posledních letech tažena spotřebou domácností, což je i hlavní důvod toho, že poptávka po
luxusním zboží nebyla výrazněji poznamenána posledními lety hospodářské stagnace. Z hlediska náročnosti a vysoké
konkurence na trhu má ve Francii šanci prosadit se pouze spotřební zboží s vysokou přidanou hodnotou, kvalitním
designem a, v čím dál větší míře, zakázkově výrobené.

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obory

Design Čeští designéři mají ve Francii dobrou pověst a design
použitelný v oblasti spotřebního a průmyslového zboží,
nábytku apod. má velkou budoucnost. Francie je po
Itálii druhá nevýznamnější země v oblasti designu s
průnikem do dalších oborů.

Energetika Jeden z klíčových oborů ve Francii zaslouží trvalou
pozornost, jelikož je v něm řada příležitostí v oblasti
subdodávek pro české firmy.

Chemický a farmaceutický průmysl Tradiční, s ČR propojený obor.

Letecký a kosmický průmysl Tradiční vazby mezi českými a francouzskými firmami
jsou posíleny skutečností, že se ČR stala členem
Evropské vesmírné agentury.

Subdodávky pro průmysl a strojírenství Průmysl nadále zasluhuje zvýšenou pozornost, jelikož v
něm nadále funguje silné propojení v oblasti
subdodávek mezi Francií a českými firmami včetně
zajímavých perspektiv ve vývoji a v oblasti centrálních
dodávek. O české firmy je zájem hlavně v oblasti
subdodávek, ale i výrobní kooperace. České firmy často
uspějí tam, kde jsou potřeba rychlé dodávky a malé,
speciální série (tj. i s větší přidanou hodnotou). Oblast
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subdodávek je zajímavá i pro další obory obrábění,
hutnictví, lisy aj.

Zdravotnická technika Francouzský trh bude nadále vysoce atraktivní a je zde i
prostor v oblasti veřejných zakázek.

Životní prostředí a odpadové hospodářství Přestože je Francie velmi vyspělý stát a sám vlastní a
vyvíjí velké množství technologií, je zde prostor pro
naše firmy účastnit se celé řady tendrů ať již samy nebo
jako subdodavatel místních firem.

Aktuální sektorové příležitosti pro Francii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

5.2 Kalendář akcí

Nejvýznamnější akce pro prezentaci ČR v roce 2017

Průmyslový den českého
leteckého průmyslu

Prezentace firem a klastrů
českého leteckého průmyslu
a B2B jednání s
francouzskými partnery

21.03.2017 Paříž

Průmyslový den české
energetiky

Prezentace firem českého
energetického průmyslu a
B2B jednání s francouzskými
klastry jaderné energetiky a
obnovitelných zdrojů;
setkání s EDF, ATMEA,
Areva; společenský podnik
na ZÚ

23.03.2017 Paříž

Investiční seminář Seminář organizovaný ZÚ s
podporou agentury
Czechinvest o podnikání v
České republice, státních
pobídkách a právním
prostředí pro zahraniční
investory

27.04.2017 Paříž

Den české designu Prezentace českých výrobců
nábytku pro francouzské
interiérové architekty,

15.06.2017 Paříž
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francouzský hotelový a
restaurátorský sektor. B2B
jednání

Prezentace a B2B jednání
českých firem na leteckém
veletrhu v Le Bourget

B2B jednání českých firem s
jejich francouzskými
protějšky na mezinárodním
leteckém veletrhu Le
Bourget. Jednání s leteckým
klastrem Normandie
Aerospace a pařížskou
obchodní komorou CCI
Ile-de-France.

20.06.2017 Paříž

ECLAT DE MODE -
BIJORHCA

Akce Czechtrade - podpora
účasti českých firem na
veletrhu designu a šperků

05.09.2017 Paříž

MAISON ET OBJET Akce Czechtrade - podpora
účasti českých firem na
veletrhu designu

12.09.2017 Paříž

ICARE EXPO 2017 Akce Czechtrade - podpora
účasti českých firem na B2B
akci v oblasti letectví

25.09.2017 Paříž

Průmyslový den v oblasti
zbrojního průmyslu

Prezentace firem českého
zbrojního průmyslu a B2B
jednání s francouzskými
partnery

2.10.2017 ČR

MIDEST Akce Czechtrade - podpora
účasti českých firem na
mezinárodním veletrhu
strojírenských subdodávek

05.10.2017 Paříž

EQUIP AUTO Akce Czechtrade - podpora
účasti českých firem na
veletrhu subdodavatelů pro
automobilový průmysl

21.10.2017 Paříž

Den českého IT sektoru Prezentace firem a klastrů
českého IT průmyslu v
oblasti kybernetické
bezpečnosti a B2B jednání s
francouzskými partnery

25.10.2017 Bordeaux
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MONDIAL DU BATIMENT Akce Czechtrade - podpora
účasti českých firem na
veletrhu stavebnictví

10.11.2017 Paříž

MILIPOL Akce Czechtrade - podpora
účasti českých firem na
veletrhu bezpečnostního
průmyslu

24.11.2017 Paříž
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Podle charakteru výrobku nebo služby, skladovacích nároků a poprodejního servisu musí česká firma zpravidla
rozhodnout o způsobu distribuce svých výrobků, např. zda pro daný trh využít služeb distributora nebo obchodního
zástupce.

Nejdůležitějším obchodním centrem je pařížská oblast, kde se realizuje více než polovina maloobchodního obratu, dalšími
centry jsou oblasti Lyonu, Toulouse, Marseille a Bordeaux. Významné jsou rovněž Lille, Štrasburk a jejich okolí.

Ve Francii jsou stále početné malé a střední podniky, rozhodující je však síla hypermarketů, supermarketů a v poslední
době roste i význam zásilkového obchodu.

K hlavním faktorům ovlivňujícím prodej patří reklamní akce mimo prodejnu (v tisku, v místní rozhlasové stanici, v
dopravních prostředcích), předvádění výrobků v prodejně, zvláštní promoční slevy, den otevřených dveří, degustace,
věrnostní karty aj. V souladu s celosvětovými marketingovými a reklamními trendy roste význam propagace na internetu a
sociálních sítích.

Doporučení českým vývozcům:

1. Základní je dobrá znalost francouzštiny a místních zvyklostí. Výhodou je dobrá znalost teritoria a regionálních obyčejů:
většina Francouzů je hrdá na svůj rodný kraj.

2. Klíčovou podmínkou je bezchybné a včasné zpracování obchodního případu (průzkum trhu → oslovení potenciálních
partnerů → nabídka).

3. Průzkum trhu je možné provést vlastními silami (návštěva veletrhů a výstav atd.), nebo využít místních agentur. V
každém případě doporučujeme ještě před výjezdem do zahraničí a stykem s velvyslanectvím ČR v Paříži kontaktovat
CzechTrade, který poskytne řadu údajů přímo v ČR.

4. Velký důraz je kladen na kvalitu výroby a výrobků. Atestace dle ISO 9000 je vyžadována pro subdodávky, atest CE pro
finální výrobky.

5. Pro stroje a dopravní techniku je třeba schválení elektroinstalace a ověření bezpečnosti a hlučnosti.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
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Francie je součástí jednotného trhu EU, platí zde tudíž standardní pravidla platná na území EU.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Francie podporuje začínající společnosti pěti různými formami; finanční pomocí, daňovými úlevami, snížením plateb
sociálního zabezpečení, odborným poradenstvím a poskytováním provozních prostor.

Obchodní zástupci ve Francii

Pokud se firma rozhodne nabízet své produkty na francouzském trhu prostřednictvím obchodního zástupce, může k tomu
využít kanceláře Czechtrade v Paříži, která nabízí následující služby:

• vytipování a oslovení kontaktů na obchodní zástupce v databázích CzechTrade a na webu
• publikace placeného inzerátu a loga české společnosti na stránkách Francouzské národní federace obchodních

zástupců jménem agentury CzechTrade
• rozeslání mailu na zástupce v příslušném oboru
• správa a první selekce odpovědí a nabídek spolupráce
• předání reakcí a nabídek české společnosti
• podpora komunikace mezi zájemci a českou společností
• sjednání a organizace schůzek se zájemci v prostorách CzechTrade v Paříži nebo v sídle nově založené společnosti
Zahraniční zastoupení

Společnost působící ve Francii může zvolit právní formu zahraničního zastoupení pouze za určitých podmínek; její aktivity
nesmějí mít komerční charakter (marketingový výzkum, inzerce, zprostředkování informací, skladování nebo jiné přípravné
operace jsou povoleny). Takto vymezené zahraniční zastoupení nepodléhá dani ze zisku nebo DPH, ale má povinnost
platit místní daně a daně z příjmů fyzických osob. Tato právní forma má tedy omezené možnosti. Vzhledem k tomu, že její
registrace vyžaduje stejné množství času jako registrace komplexnějších právních struktur, není tato forma obecně příliš
doporučována. Vyplatí se pouze v případě, kdy si je společnost jista, že jí omezené operační možností vystačí alespoň rok.

Pokud chce společnost provozovat průmyslovou nebo komerční činnost, musí zvolit právní formu zprostředkovací
kanceláře nebo pobočky.

Jako komerční aktivita je označována jakákoliv aktivita, která zahrnuje podpis dokumentů nebo smluv zaměstnancem
nebo představitelem kanceláře a zakládající zodpovědnost zahraniční společnosti. Příkladem mohou být prodejní smlouvy
nebo smlouvy na poskytnutí služeb.

Vytvoření a registrace zprostředkovatelské kanceláře

Zprostředkovací kancelář musí být registrována u místně příslušného Centra firemních náležitostí (Centre des formalités
des entreprises). K registraci musí být přiložen originál a přeložené kopie statutu kanceláře, osvědčení o registraci
mateřské společnosti v zemi jejího sídla, doklad o oprávněnosti používat provozní prostory ve Francii a osobní údaje
týkající se budoucího vedoucího kanceláře.

Zprostředkovací kanceláře jsou pokládány za stálé provozovny ve smyslu daňové legislativy a jsou subjektem povinným
odvádět daň ze zisku a DPH. Výjimkou jsou operace prováděných mezi kanceláří a mateřskou společností, které DPH
nepodléhají.
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Jestliže je mateřská společnost zdaňována za všechny své zahraniční příjmy v zemi svého sídla, potom jsou zisk nebo
ztráta její zprostředkovací kanceláře zahrnuty do jejího zdaňovacího základu. Na daňové závazky kanceláře ve Francii
nemá toto ustanovení žádný efekt.

Založení zprostředkovatelské kanceláře je rychlejší a levnější než založení pobočky. Kancelář ve svém řízení podléhá plně
rozhodování mateřské společnosti a jedná jejím jménem.

Provoz kanceláře má i své nevýhody. V případě finančních potíží má mateřská firma neomezenou zodpovědnost za dluhy
zprostředkovatelské kanceláře. Její statut je rovněž méně příznivý z hlediska případné statní pomoci, úlev na daních,
zdanění vnitrofiremních transakcí, apod. V některých případech může být obtížné přeměnit statut kanceláře na pobočku
nebo ji prodat, a to zejména z daňových důvodů.

Založení pobočky

Veškeré formality spojené se založením společnosti vyřizuje Centrum firemních náležitostí (Centre des formalités des
entreprises), které pro zakladatele obstará i jednání s ostatními institucemi (zápis do obchodního rejstříku, přidělení
identifikačního číselného označení, jednání s finančními úřady, Správou sociálního zabezpečení apod.). Od 1.1 2010 je
možno zaregistrovat společnost i na internetu přes stránky www.guichet-entreprises.fr. CFE má většinou sídlo při
obchodních komorách daného regionu (CCI - Chambres de Commerce) Podrobnější informace viz www.apce.com

Předběžná fáze zakládání společnosti

• výběr služebních prostor pro sídlo společnosti
• nábor vedoucího společnosti (gérant, nebo directeur général). Pokud není občanem EU nebo nemá povolení

k trvalému pobytu, musí požádat o vydání obchodního povolení (carte de commerçant) a to prostřednictvím
konzulátního úřadu Francie v jeho domovském státu.

Zřízení společnosti

• podpis nájemní smlouvy na provozní místnosti
• shromáždění dat o vedoucím a zaměstnancích firmy (osobní údaje, výpis z trestního rejstříku atd.)
• vložení základního kapitálu firmy na bankovní účet
• podpis zakládací smlouvy (před notářem pokud kapitál firmy zahrnuje vklad nemovitostí)
• publikování zprávy o založení společnosti v oficiálním věstníku
• registrace u daňového úřadu v místě působnosti společnosti
• příprava dokumentů pro registraci v Obchodním Rejstříku a Rejstříku Společností (Registre du Commerce et des

Sociétés) obchod (od 1. července 2014 platí poplatek 49,92 EUR) - formality spojené s obchodním registrem,
daňovými úřady a sociálním zabezpečením

• vydání K-bis formuláře osvědčujícího zřízení společnosti
• administrativní náklady zřízení společnosti dosahují přibližně 450 Euro a trvají zhruba 8 dní.

Právní formy poboček

Podnik jedné osoby s ručením omezeným „Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée“ (EURL)
Výhody: nízké náklady, jednoduchost
Vedení: 1 vedoucí
Minimální kapitál: 1€
Počet společníku: 1
Ručení: omezené do výše vkladů
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Daňový režim: daň ze společnosti, nebo daň z příjmu
Jmenování auditora nebo účetního: povinné, jestliže přesahuje dvě z těchto kritérií - 1 550 000 € (účetní rozvaha); 3 100
000 € (obchodní obrat) nebo 50 zaměstnanců.

Společnost s ručením omezeným „Société à Responsabilité Limité“ (SARL)
Výhody: jednoduchost
Vedení:1 nebo více vedoucích
Minimální kapitál:1€
Počet společníků: 2-100
Ručení: omezené do výše vkladů
Daňový režim: daň ze společnosti
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné, pokud přesahuje 2 z těchto kritérií: 1 550 000 EUR (účetní rozvaha); 3 100
000 EUR (obchodní obrat) nebo 50 zaměstnanců.

Akciová společnost „Société Anonyme“ (SA)
Výhody: možnost vnějších kap. zdrojů
Vedení: 3-18 členů správní rady a statutární ředitel nebo představenstvo a dozorčí rada
Minimální kapitál: 37000 €
Počet společníků: min. 7
Ručení: omezené do výše vkladů
Daňový režim: daň ze společnosti
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné

Komanditní akciová společnost „Société en Commandite par action“ (SCA)
Výhody: možnost vnějších kap. zdrojů
Vedení: 1 nebo více vedoucích
Minimální kapitál: 37000 €
Počet společníků: min. 1 komanditista a 3 komplementáři
Ručení: komanditista - neomezené a nedílné; komplementář - omezené do výše vkladů
Daňový režim: daň ze společností
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné

Zjednodušená akciová společnost „Société à action simplifié“ (SAS)
Výhody: volnost, možné změny stanov
Vedení: 1 předseda (možno i kolekt. orgán)
Minimální kapitál: 1€
Počet společníků: min. 1 (právnická osoba nebo fyzická osoba)
Ručení: omezené do výše vkladů
Daňový režim: daň ze společností
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné, pokud přesahuje 2 z těchto kritérií: 1 000 000 EUR (účetní rozvaha) 2 000
000 EUR (obchodní obrat) nebo 20 zaměstnanců

Veřejná obchodní společnost „Société en Nom collectif“ (SNC)
Výhody: jednoduchost
Vedení: všichni společníci jsou vedoucí
Minimální kapitál: není
Počet společníků: 2 společníci f.o. nebo p.o.
Ručení: společníci ručí společně a nerozdílně svým majetkem
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Daňový režim: daň z příjmu f.o. nebo daň ze společností
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné, pokud přesahuje 2 z těchto kritérií: 1 550 000 EUR (účetní rozvaha); 3 100
000 EUR (obchodní obrat) nebo 50 zaměstnanců.

Pobočka může fungovat jako agent jednající ve jménu a na účet mateřské společnosti a za svou činnost dostává provizi.
Daň ze zisku se odvádí v zemi sídla mateřské společnosti. Pozornost musí však být věnována zastupitelské smlouvě mezi
mateřskou společností a pobočkou, protože to ovlivňuje teritorium zdanění mateřské společnosti.

Pobočka může fungovat rovněž jako distributor kupující produkty mateřské společnosti (s exkluzivitou nebo bez) za
účelem prodeje ve Francii. Takto vytvořený zisk je deklarován a zdaňován ve Francii. Dividendy mohou být placeny
mateřské společnosti. Problematika zdanění není jediným kritériem při sepsání smlouvy mezi mateřskou společností a
pobočkou. Pokud pobočka hraje významnou roli v organizaci distribuce nebo je zapojena do poprodejního servisu,
potom je výhodné z obchodního a daňového hlediska uzavřít smlouvu o distribuci.

Velká většina obchodníků ve Francii využívá tzv. komerční pronájem. V tomto případě zákon pamatuje na několikerou
ochranu nájemce:

• doba pronájmu minimálně 9 let, z iniciativy nájemce může být nájem ukončen po třech nebo šesti letech
• nájemci jsou chráněni proti odmítnutí obnovy nájmu nebo jejímu vypovězení, protože v těchto případech

pronajímatel musí platit odškodné
• zvyšování ceny nájmu je kontrolováno

V případě potřeby odložení platby nájemného může být předmětem jednání.

Existují rovněž krátkodobé pronájmy různých forem. Zde však platí menší zákonná ochrana nájemců.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Jednotný vnitřní trh EU do jisté míry nivelizuje i tyto požadavky v rámci jednotlivých členských zemí.

Nejostřejší konkurence je u zboží široké spotřeby. Francie je typická tím, že je hodně otevřená dovozu zboží ze svých
bývalých kolonií a Afriky, to je dáno množstvím přistěhovalců z těchto zemí, kteří udržují se svou bývalou vlastí četné
kontakty.

Propagace výrobků je žádoucí ve francouzském jazyce, stejně jako návody, nápisy na výrobcích, na výstavních stáncích při
veletržních akcích - překládá se např. i „Made in ...“ jako „Fabriqué en...“ Zajímavá je široká škála propagačních metod:

Základní formy propagace:

• reklamy v metru a autobusech
• sezónních slev ohlašovaných v brožurách s vyobrazením výrobku, které jsou distribuovány do domů
• výrazných poutačů za výklady obchodních jednotek
• významného uvedení snížené ceny nebo novinky (zaváděcí cena) přímo v prodejně, v regálu se zbožím
• zvýrazněné polohy dotyčného zboží v prodejně - zvláště u vchodu, u pokladen, atd.
• V tisku se uvádějí reklamy pouze na luxusní zboží (textil, hodinky, šperky, parfémy a automobily), plakátování není

dovoleno.
• V televizi se používá (ne však v široké míře) systém teleshoppingu, reklamy jsou poměrně časté a řada se jich
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periodicky opakuje. Televizní šoty propagující zboží určené především ženám jsou zaměřeny na emotivní stránku
spotřebitele (láska, krása, zdravý vzhled, věčné mládí), spoty určené mužům naopak zdůrazňují racionalitu a sílu.
Reklamy ve sdělovacích prostředcích se soustřeďují výhradně na spotřební zboží.

• Zvláštní skupinu tvoří propagace cestovních kanceláří a leteckých společností.
• Propagace kulturních akcí je omezena, soustřeďuje se na brožury (Pariscope) nebo přílohy tisku (Figaroscope). V

ekonomickém tisku (Les Echos) reklamy nejsou uveřejňovány, v týdeníku MOCI se zaměřeují především propagaci
služeb.

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Francie má více než dvěstěletou tradici výstavnictví a veletrhů. Jedná se o osvědčenou, časem prověřenou formu
navazování kontaktů. Aby však veletrh plně splnil svůj účel, je třeba, aby ještě před vlastním vycestováním na výstavu
vystavovatel předem pozval potencionální zákazníky na svůj stánek, případně počítal s tím, že bude třeba některé
zákazníky navštívit v sídlech jejich společností. Katalogy a prospekty je třeba vyhotovit ve francouzštině.

V Praze pracuje zastoupení francouzských veletrhů a výstav spol. Active Communication, sídlící na adrese: Anglická 28,
120 00 Praha 2, tel.: 02/22518587, fax: 02/22512058, e-mail: active@telecom.cz. Kancelář Active Communications vydává
přehledy francouzských odborných veletrhů, viz www.promosalons.com.

K největším veletrhům patří BATIMAT (stavebnictví), MIDEST (průmyslové subdodávky), známý je dále Salon Mondial du
Tourisme, veletrh životního prostředí v průmyslu POLUTEC, salon pozemního vojska Eurosatory, letecký salon S.I.A.E.,
potravinářský SIAL, zemědělský SIMA atd.

České firmy se zúčastňují veletrhů a výstav ve Francii buď v oficiálních expozicích ČR (3 – 4 ročně) v gesci Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR nebo CzechTrade, nebo samostatně. České velvyslanectví v Paříži bývá s vystavovateli v kontaktu
a v předstihu zveřejňuje na website velvyslanectví profily firem s pozvánkou na stánek, případně dle dohody zajistí
schůzky a doprovodné společenské akce.

Seznam veletrhů a výstav konaných ve Francii je k dispozici na adrese www.salons-online.com. Vyhledávat je možno podle
sektoru, města, data konání, organizátora a názvu veletrhu.

České velvyslanectví v Paříži každoročně zveřejňuje aktuální termíny a místa konání významných veletrhů ve Francii.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví je ve Francii upravena v Zákoně na ochranu duševního vlastnictví (Code de la propriété
intelectuelle - zákon č. 92-597 ze dne 1. července 1992). Francie v roce 1994 prodělala velkou změnu v legislativě ochrany
průmyslového vlastnictví. Byl přijat nový zákon č.94 – 102 z 5. února 1994, který měl posílit boj s paděláním a pozměnil
některá ustanovení zákona na ochranu duševního vlastnictví. Největší změnu přinesl zákon v pravomocích, např. bylo
umožněno celníkům padělky zabavovat.

V zákoně na ochranu duševního vlastnictví je upraveno průmyslové vlastnictví, umělecké a literární vlastnictví. Základní
údaje jsou uvedeny zde.

Ochrana průmyslového vlastnictví

Ne všechny služby a statky a ne všechny vynálezy mohou být chráněny stejnými nástroji – například patentovat lze pouze
určitý typ softwaru. Je proto nezbytné zvolit vhodnou ochranu průmyslového vlastnictví a zajistit, pokud není možné
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použít právní nástroj, její ochranu již v rámci podniku.

Francouzský Národní institut průmyslového vlastnictví (Institut National de la Propriété Industrielle INPI) je homologem
českého Úřadu průmyslového vlastnictví. Je to orgán státní správy, který je finančně nezávislý na státním rozpočtu.
Zajišťuje vydávání patentů, značek, plánů a modelů a zprostředkovává informace o ochraně průmyslového vlastnictví.
Aktivně přispívá k vytváření politik v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví a boje s paděláním. INPI může vládě
navrhovat právní předpisy a administrativní postupy nutné pro boj s paděláním. Zastupuje také Francii v mezinárodních
orgánech a při uzavírání bilaterálních či multilaterálních dohod s cizími zeměmi. Dále poskytuje své expertízy a
doporučení.

Základní ochranné nástroje

Ochranná známka

Ochrannou známku průmyslového vlastnictví ve Francii vydává pro statek nebo službu Národní institut průmyslového
vlastnictví (Institut National de la Propriété Industrielle - INPI).

poznámka: Vedle francouzské značky existuje i značka světová a komunitární (vydává je Světová organizace duševního
vlastnictví a Mezinárodní spojené úřady pro ochranu duševního vlastnictví)

Při posuzování žádosti o značku INPI posuzuje formu a platnost značky, neposuzuje dříve podané žádosti jiných subjektů,
ani již existující značky.

Poté, co je značka INPI zaregistrována, je zveřejněna ve Veřejném věstníku průmyslového vlastnictví (Bulletin Officiel de la
Propriété Industrielle). Během prvních dvou měsíců následujících po předložení žádosti může být žádost o registraci
značky napadena, a to ze strany majitele již existující značky, nebo ze strany žadatele, který žádost předložil dříve.

Patent

Patent na vynálezy vydává ve Francii Národní institut průmyslového vlastnictví (Institut National de la Propriété
Industrielle - INPI). Patent umožňuje na území, pro které je platný, požívat monopol na využití daného vynálezu po
omezenou dobu (ve Francii po dobu 20 let po předložení žádosti o patent).

Stejně jako u značky může být i patent zajištěn na různých úrovních (mezinárodní, evropské a státní).

Ve Francii je držitelem patentu první žadatel o patent, tedy ne vždy vynálezce.

Zaměstnavatel je ve Francii majitelem patentu na vynálezy, které jeho zaměstnanec vynalezl v rámci své pracovní činnosti.
Vynálezce má nicméně právo na finanční odměnu. Pokud se nejedná o pracovně právní zaměstnanecký vztah, ale jinou
úpravu (př. stáž), zaměstnavatel není vlastníkem patentu na vynález. Pokud zaměstnanec uskuteční vynález mimo svou
pracovní činnost, nicméně v oboru, ve kterém pracuje, nebo s využitím techniky a znalostí přímo nabytých u
zaměstnavatele, může zaměstnavatel požádat o přiřknutí patentu a zároveň musí zaměstnanci nabídnout odpovídající
finanční odškodnění. Zaměstnanec má povinnost o vynálezech, které během svého zaměstnaneckého poměru uskutečnil,
svého zaměstnavatele vždy informovat.

KnowHow
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Knowhow chápe francouzská legislativa jako metody a postupy spojené s výrobou statků, nebo výkonem služeb, dále pak
metody řízení, které nejsou veřejné.

Knowhow nespadá pod právně vymahatelnou ochranu výjimečného duševního vlastnictví, jeho vlastník nemá monopol na
jeho využití. Zákon ale chrání nepovolené šíření knowhow jiného subjektu, tedy knowhow, které nebylo nabyto vlastní
prací, nebo investicí (např. porušením výrobního tajemství).

Registrace internetových domén

Na rozdíl od značky neexistuje u domény omezení, které neumožňuje pojmenovat značku jako typ produktu, který
představuje (lze např. zaregistrovat doménu čokoláda a na ní propagovat prodej čokoládových pralinek).

Přípona domény ve Francii je podle geografického určení .fr, dále pak podle typu domény .org pro organizace, .com pro
společnosti, atd.

Registrace domény musí proběhnout prostřednictvím registračních kanceláří. V případě přípony .fr se jedná o
Francouzskou asociaci pojmenování internetových domén (Association française pour le nommage internet en
coopération). Nárok na doménu má žadatel, který vznesl svůj požadavek na její registraci jako první.

V případě přípony .fr má registrovaná doména platnost 1 rok. Poté musí být žádost obnovena, což podléhá nové
fakturaci.

Další

Vedle výše uvedených ochranných nástrojů existuje ochrana autorským právem, která se v oblasti průmyslu může
vztahovat na modely a nákresy, a dále software (který může být za určitých podmínek i patentován).

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky tvoří nákupy státu, státních institucí, státních podniků nebo orgánů samosprávy a jejich zadavatelem
může být orgán státní správy či orgán územní samosprávy (stát zadává cca 40 % objemu veřejných zakázek, regiony 20 %
a státní podniky 40 % zakázek). Ve Francii činí objem veřejných zakázek přibližně 120-140 miliard € ročně, tj. 10 % HDP.

Právní rámec v oblasti veřejných zakázek je upraven v Zákonu o veřejných zakázkách (Code des marchés publics, Vyhláška
č. 2006-975 2006 ze dne 1. srpna 2006) a bližší informace o zadávání veřejných zakázek jsou k dispozici v oficiálním
věstníku veřejných zakázek Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP).

„Podlimitní zakázky“ v hodnotě do 90 000 € (bez DPH)

Pohybuje-li se hodnota veřejné zakázky v rozmezí 15 000 € - 90 000 €, její zveřejnění není povinné a způsob zveřejnění a
zadání veřejné zakázky je ponechán na zvážení zadavatele (zpravidla se tyto zakázky zveřejňují buď v regionálním tisku,
na internetových stránkách, či vývěskou). Jedním z informačních zdrojů je webová stránka Marché online, která zveřejňuje
jednak tyto "podlimitní zakázky" zveřejněné v odborném regionálním tisku, ale také veřejné zakázky z Bulletin Officiel des
Annonces de Marchés Publics (BOAMP)
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„Nadlimitní zakázky“ v hodnotě od 90 000 € (bez DPH)

Jakmile se vypsaná hodnota veřejné zakázky pohybuje mezi 90 000 € – 5 270 000 € u provedených prací zadaných státem
či územní samosprávou či mezi 90 000 € – 135 000 € u dodávek zboží a služeb zadaných státem a 90 000 € – 210 000 € u
dodávek zboží a služeb zadaných územní samosprávou, má zadavatel povinnost zveřejnit veřejnou zakázku v Úředním
věstníku veřejných zakázek (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics - BOAMP) a v Úřední vyhlášce obce
(Journaux d'Annonces Légales – JAL).

Veřejné zakázky povinně zveřejněné v Úředním věstníku Evropské Unie

V případě veřejných zakázek s hodnotou vyšší než 5 186 000 € u provedených prací a 134 000 € u dodávek zboží a služeb
zadaných státem a 207 000 € u dodávek zboží a služeb zadaných územní samosprávou má zadavatel povinnost zveřejnit
zakázky v Úředním věstníku Evropské Unie (Journal Officiel de l'Union Européenne – JOUE).

Nejdůležitější informace o veřejných zakázkách v Evropě poskytuje portál SIMAP. Tento informační systém pro evropské
veřejné zakázky je k dispozici v úředních jazycích členských zemí EU včetně českého jazyka a zpřístupňuje zároveň denně
aktualizovanou elektronickou databázi nabídkových řízení dle jednotlivých členských zemí EU (Tenders Electronic Daily -
TED).

Pro zveřejnění musí zadavatel povinně použít formuláře stanovené vyhláškou, které lze najít v elektronické podobě v
portálu SIMAP a zveřejnit prostřednictvím internetového nástroje tzv. „eNotices“.

Kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen v nabídce prokázat kvalifikační předpoklady nejen v oblasti daňové a sociální, ale
také odborné, kdy firma musí např. popsat svou organizační strukturu, doložit potvrzení o dostatečných finančních
prostředcích, popsat technické a materiální předpoklady a uvést reference za poslední 3 roky.

V zadávacích podmínkách (Cahier de Charges) jsou stanovy formuláře (CD4, CD5, CD6, CD7, CD8, CD11, CD12, CD13),
které jsou vyžadovány ze strany zadavatele. V originální verzi jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva
ekonomiky, průmyslu a digitální ekonomiky. V české verzi jsou tyto formuláře ke stažení na internetových stránkách ZÚ
ČR v Paříži.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Francouzský trh je součástí jednotného vnitřního trhu EU, pro který platí v rámci členských zemí jednotná pravidla.
Nicméně i ve Francii existují svá specifika.

Platební podmínky uzavírané francouzskými subjekty prosazují spíše delší dobu splatnosti. Zhruba 40% pohledávek je
uhrazeno do 30 dnů, 45% do 90 dnů a 16% po více než 90 dnech.

Průměrná doba splatnosti pohledávek u fyzických osob je zpravidla 30 dní, u právnickcýh osob 49 dní. Za rok 2014 došlo
k nárůstu neuhrazených pohledávek- ze 2 % v roce 2013 na 2,1 %. Firmy také musí kalkulovat i s případným zpožděním
při platbách - 10 dní v průměru.
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V běžném platebním styku je ve Francii velmi časté užívání šeků a bankovních karet.

Způsoby řešení obchodních sporů

Náklady na soudní řízení ve Francii a honoráře advokátů jsou vysoké, takže je vhodné využít přednostně všech jiných
dostupných prostředků. Při vymáhání pohledávek je možno postupovat dvojím způsobem:

Pohledávka je přesně stanovena, je prokazatelná a nesporná (kupní smlouva, akceptovaná směnka, faktura, atd.) a
dovozce nemá námitky. V tom případě se doporučuje obrátit se pomocí zahraničního spojení na vhodnou inkasní
kancelář. Ta provede bez účasti advokáta řízení, které vede k vykonavatelnému titulu (platební rozkaz). Řízení je upraveno
články č. 1405-1425 Občanského zákoníku (Code de Procédure Civile).

Platební příkaz je nepoužitelný, nebo dovozce vznesl námitky (odpor) týkající se plnění smlouvy (neodpovídající množství,
jakost, termín dodávky apod.), pokud se s partnerem nelze dohodnout, je nutné záležitost předat advokátovi. Dle
francouzského práva však nemá vítězná strana automaticky nárok na náhradu úplných nákladů spojených s použitím
advokáta. Soudce může žalovanou stranu odsoudit k úhradě nákladů, ale jejich výši určuje sám.

Francie přistoupila k Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z 10. 6. 1958 (obdobně jako ČR -
vyhláška MZV č. 74/1959 Sb.), takže zahraniční nálezy jsou ve Francii vykonavatelné za podmínek uvedených v příslušné
úmluvě.

Francie také uznává rozhodčí doložku, která určí rozhodce, nebo rozhodčí soud, např. podle řádu EHK.

Vymáhání pohledávek se obecně doporučuje svěřit specializované firmě viz např.
stránky www.intrum.cz nebo www.cofaceintercredit.cz.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Úředním jazykem je francouzština. Regionální jazyky, jejichž použití je však silně teritoriálně i funkčně omezené, jsou
bretonština, katalánština, baskičtina a alsaština.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky: 1.1., 1.5., 8.5., 14.7., 11.11., 25.12. a dále pohyblivé svátky: Velikonoční pondělí, Nanebevstoupení, Letnice,
Nanebevzetí, svátek Všech svatých. Aktuální přehled o dnech pracovního klidu lze získat zde.

Obvyklá pracovní doba: 9 - 18 hodin s delší pauzou na oběd. Velký kulturní zlom v pracovní době přinesl 35ti hodinový
pracovní týden zavedený v roce 2001.

Od 1. 10. 2007 lze se souhlasem zaměstnance prodloužit přesčasy nad jejich státem stanovenou dobu (220 hod/rok). Tyto
dobrovolné přesčasy jsou mzdově oceněny a navíc na ně není aplikována daň z příjmu fyzických osob.

Francouzi rádi využívají školních prázdnin (časté i během roku) a prodloužených víkendů (nejčastěji během května).

Obvyklá prodejní doba: 9 - 19 hodin v pondělí až sobotu, v některých velkých supermarketech i v neděli.
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Místní zvyklosti důležité

Při snaze o vstup na francouzský trh je třeba počítat se silnou konkurencí. Ve Francii dlouhodobě působí místní, zahraniční
i nadnárodní společnosti, které již zde mají vybudované postavení a své teritorium si velice tvrdě brání. Pokud se vývozce
rozhodne o tento trh usilovat, musí očekávat běh na dlouhou trať: být připraven k dlouhým osobním jednáním, k
překonávání náročné administrativy i prvků ochranářství. Na druhou stranu reference z francouzského trhu jsou vizitkou
houževnatosti firmy a kvality jejích výrobků.

Přestože je francouzský trh trhem západoevropským, tedy nasyceným téměř ve všech směrech, české firmy mají šanci se
zde prosadit. Je však třeba nesázet pouze na nižší cenu výroby a zaměřit se i na další aspekty, zejm. technologickou
vyspělost a flexibilitu výroby.

Jakmile je již jednou dosaženo dohody, přistupují Francouzi ke smluvním závazkům obvykle seriózně. Je však dobré, když
je dohoda co nejprecizněji zachycena písemně, protože jinak mají francouzští partneři tendenci vracet se k bodům, které
se snaží přizpůsobit svým potřebám. Písemné dohody ovlivňuje dlouholetá kultura psaného práva a postupně
sedimentující administrativy. Vyjednávání mohou být dlouhá a vyčerpávající, ale nikoli nepříjemná. Francouzští partneři
mívají zálibu v dlouhých sezeních u slavnostní tabule: u jídla tráví velkou část jednání. Večeře mívají privátní, exkluzivní
charakter. Pracovní snídaně jsou běžnou součástí kalendáře. Sednout si s někým „na skleničku“ lze jen mezi velmi dobrými
přáteli, není součástí obchodních zvyků. Dlouhé vybírání z jídelního lístku nepůsobí rušivě, naopak, stejně tak přerušování
jídla a velká gestikulace u stolu je součástí zvyklostí. Veškeré odkazy na angličtinu, na USA či na anglosaskou tradici
mohou působit rušivým dojmem: příslušníci francouzských elit žijí stále z pocitu vlastní bývalé velikosti kulturní,
ekonomické i politické. Na jednání obvykle přicházejí dobře připraveni, občas pozdě (v Paříži je běžné zpoždění dvacet
minut), s patřičným množstvím podkladů a logicky připravených argumentů. V jejich vystupování se zpravidla projevuje,
že jsou již od střední školy pečlivě připravováni na precizně strukturované diskuse na nejrůznější témata. Formální
dokonalost mnohdy zastíní obsahovou průměrnost.

10 tipů jak uspět na francouzském trhu:

1. Připravte si reprezentativní dokumentaci a webové stránky, nejlépe ve francouzštině
2. Při prvním kontaktu neposílejte e-mail ani fax, raději zatelefonujte, Francouzi preferují osobní kontakt
3. Pokud neovládáte francouzštinu, vezměte si raději pro první jednání tlumočníka
4. Naučte se alespoň několik slov ve francouzštině
5. Schůzku si domluvte dopředu, přijďte na ni včas, ale ne dříve (i když zpoždění 10-15 minut je považováno za normální)
6. Vyjadřujte se strukturovaně, jasně argumentujte a navrhujte řešení
7. Prokazujte svému partnerovi respekt, ale nenechte se jeho požadavky zatlačit do kouta
8. Buďte trpěliví a vytrvalí, na reakci francouzské strany se obvykle čeká velmi dlouho
9. Raději se chovejte formálně a nechte Váš protějšek udělat první krok k méně formálnímu jednání
10.Nesnažte se francouzského partnera zastihnout mezi 12 a 14 hodinou, o Velikonocích, Vánocích, v srpnu, o všedním

dnu mezi svátky, a raději ani v pátek později odpoledne, Francouzi totiž všeobecně ctí dobu oběda, dny volna, svátky i
prázdniny

Ve společenské konverzaci neexistují žádné výrazné preference či tabu. Rozhovor je možné vést na různá běžná témata,
velká záliba je v kultuře. Nedoporučuje se ale pouštět se do témat příliš osobních (rodina, víra, politické přesvědčení).
Náboženství konkrétně je vnímáno jako velmi privátní téma (laicita, tedy nekonfesnost je zde vnímána velmi silně). I věřící
lidé reagují na otázky tohoto typu nevstřícně. Délku zdvořilostní konverzace je vhodné ponechat na partnerovi.

Francouzi mají vyvinutý smysl pro slovo: projevy a slavnostní přípitky jsou nedílnou součástí každého jednání. Pečlivě pak
jmenují všechny funkce přítomných, a to i opakovaně. Očekává se, že na projevy či přípitky se odpovídá. S ohledem na
tradiční zdvořilost není příliš žádoucí začít s vtipkováním a neformálním vyjadřováním dříve, než se obchodní partneři
poznají blíže.
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Francouzi zpravidla nemají příliš velkou znalost o českém prostředí. Řada z nich ještě nezaregistrovala rozdělení
Československa. Francouzi jsou také překvapeni, když se dozvědí jak je ČR geograficky blízko Francie a že Praha leží
západněji než Vídeň. Pojem Střední Evropa používají jen intelektuální špičky. Francouzi, kteří nenavštívili ČR nebo nemají
osobní kontakt s českým prostředím, si představují ČR jako zemi s velmi nízkou životní úrovní.

Francouzi na českých partnerech oceňují především jejich technické znalosti a dovednosti, spolehlivost, disciplínu a
odpovědnost.

Obchodní jednání bývají vedena na vysoké úrovni, neboť v centralisticky pojatém systému řízení, obvyklém pro většinu
francouzských podniků, nebývá na nižší články delegováno dostatek pravomoci. Zpravidla nejtěžší bývá probojovat se na
správné místo v hierarchii, vyšší funkce bývají dobře chráněny a odstíněny. Velkou roli hrají známosti a společně
absolvované školy. Bývalí studenti spolu prostřednictvím asociací udržují velmi těsný vztah. Jednání na nižší úrovni pak
obvykle nevede k okamžitým výsledkům, nýbrž jen k vymezením základních pojmů a podmínek. Obdobně francouzští
partneři očekávají i od svých protějšků, že s nimi budou jednat na pokud možno nejvyšší úrovni. Výhodou v jednání je,
když se partneři již znají a vědí, co od sebe mohou očekávat.

Francouzi často do poslední chvíle mění dlouho předem smluvené rámce jednání: nechávají se zastupovat v případě, že
jednání nesplňuje jejich očekávání. Přísliby účastí na akcích jsou často z francouzské strany jen vyjednávací pozicí, aby z
druhé strany dostali odpovídající úroveň zastoupení, nejsou tedy závazkem, který je třeba splnit beze zbytku.

Svou roli v jednáních mohou sehrát i regionální odchylky či vliv nefrancouzského původu jednajícího. Seveřané jsou spíše
precizní a pragmatičtí, jižané jsou spíše pomalejší, více rituální. Na východě je cítit silný německý vliv. Lze však obecně říci,
že se uplatňuje úcta, vzájemný respekt a zdvořilost. I při dramatickém průběhu diskuse dojde zpravidla k dohodě, která
má obvykle podobu kompromisu přijatelného pro obě strany. Francouz bývá ve svém projevu velmi přesně strukturován.
Uvažuje v konceptech a hierarchiích.

Francouzská společnost je společností s dlouhými a bohatými demokratickými tradicemi. Nepotrpí si proto příliš na
používání akademických titulů. Jinak ji však stále oslňují osobnosti se vznešeným původem. Obvykle zde vystačíte s
oslovením Monsieur aMadame (pane, paní), ale pozor - bez příjmení (i když to dnes není pociťováno tak silně, je takové
oslovení s příjmením považováno za nezdvořilé a pokleslé). Výjimkou z uvedených jednoduchých oslovení jsou např.
vojenské hodnosti (Mon général) a oslovení prefektů (Monsieur le préfet). Ve firemním prostředí se užívá často titulu
PDG, tedy předsedy firmy, (obvykle plným titulem Président - Directeur Général, ve zkratce PDG).

Velkou sílu mají veřejné funkce: ministři, starostové, parlamentáři mají nárok na to být oslovováni doživotně svou nejvyšší
funkcí.

Titul Docteur je ve Francii výhradně určen pro oslovení lékaře, advokát má nárok na oslovení Maître (mistře). Ingénieur
(inženýr) je zde spíše povolání a nikoli titul. Akademické tituly se uvádějí prakticky výhradně písemně v akademických
tiscích.

Tykání či oslovování křestním jménem přichází v úvahu obvykle až po navázání osobního kontaktu.

Pokud jde o vizitky, není po obsahové ani formální a grafické stránce mezi zvyklostmi v ČR a ve Francii příliš velký rozdíl.
Jak již bylo konstatováno výše, nepoužívají se tituly, jinak je dnes z praktického hlediska vhodné a obvyklé přiměřeně
velké logo i plné kontaktní údaje včetně e-mailové adresy. Jméno je doplněno funkcí zpravidla v obecné rovině (tj.
většinou jen ředitel, ale občas i obchodní ředitel). Přirozeně lépe působí, je-li vizitka přímo ve francouzštině.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Francie

41/55 http://www.businessinfo.cz/francie © Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

http://www.businessinfo.cz/francie


6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Doklady

Občan ČR může vstupovat na území kontinentální Francie, zámořských departementů a teritorií a ostatních členských
států EU na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Od 1.1.2006 platí, že k opuštění území ČR k
cestě do států EU lze jako cestovní doklad použít občanský průkaz, pokud nemá oddělenu vyznačenou část (tj. bez
odstřiženého rohu).

Dle vyjádření ministerstva vnitra ČR (MV ČR) je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR
tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze,
cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte verte).

Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost

Státní příslušník ČR má právo pobývat v jiném členském státě EU, a to na základě čl. 18. Smlouvy o založení ES, který
stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Právo pobytu
může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Turistický a studijní pobyt je v kontinentální Francii časově neomezený. Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu
přihlašovací povinnost. Při kontrole nezletilé osoby do 18 let cestující bez doprovodu dospělé osoby mohou vyžadovat
francouzské úřady písemný souhlas rodičů s cestou do zahraničí.

Pro zámořské departmenty (Guadeloupe, Martinique, Guyane a Réunion) a zámořské teritorium Saint-Pierre-et-Miquelon
platí bezvízový styk na dobu kratší tří měsíců, pro pracovní pobyty je však nutné pracovní povolení. Naproti tomu pro
pobyty delší tří měsíců v zámořských teritoriích Francouzská polynésie, Nová Kaledonie, Wallis a Futuna, Mayotte, jejichž
účelem není pracovní či obchodní činnost, je nutné vízum, a to na základě konzultace se zástupcem daného zámořského
teritoria. Pro zámořská teritoria Francouzská jižní a antarktická území (Terres australes et antarctiques francaises, zkratka
TAAF) a Roztroušené ostrovy (Iles Éparses) je nutné konzultovat delegáta francouzské vlády se sídlem v departmentu
Réunion, pro Clippertonův ostrov pak vysokého komisaře Fracouzské republiky v Polynésii.

Celní a devizové předpisy

Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz.

Při cestování se psem, kočkou, fretkou: je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře
identifikovatelné buď tetováním nebo mikročipem a očkované proti vzteklině. Vstup některých bojových plemen psů na
území Francie je zakázán. Jedná se o stafordšírského bulteriéra, amerického stafordšírského teriéra, mastifa, buldoka, tosa
inu a některé druhy molosů. Vstup méně než tříměsíčních domácích šelem, bez očkování proti vzteklině je zakázán.

Obnos peněz vyšší než 10 000 eur převážený fyzickou osobou je nutné deklarovat na správě celnic. Benzín lze převážet
pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10 l. Množství cigaret, které nevyžaduje proclení je omezeno na 5 kartonů
(nebo 1kg tabáku) na osobu a vůz. Co se týče alkoholu, bezcelní převoz je u destilátů omezen na 10 l, u meziproduktů
(vermut, portské) 20 l, u vín 90 l (z toho maximálně 60 l šumivého vína) a u piva 110 l.

Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí
zvláštními předpisy. Před cestou je žádoucí rovněž se informovat u zastupitelského úřadu Francie v Praze a případně si
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vyžádat příslušné povolení.

Zdroj: Celní správa Francie

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání občanů z ČR

Čeští občané mohou na území Francie vykonávat závislá i nezávislá povolání za stejných podmínek jako Francouzi (viz
zákoník práce - Code du travail) za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek. Výjimku tvoří několik specifických
povolání ve státní správě určených výhradně francouzským státním příslušníkům.

Čeští občané nepotřebují k výkonu práce pracovní povolení ani povolení k pobytu. O povolení k pobytu (Carte de Séjour)
si ovšem v případě zájmu může zažádat český občan na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu. V Paříži se
žádá na policejní prefektuře, K žádosti o povolení k pobytu je potřeba předložit cestovní pas, 3 pasové fotografie a doklad
o ubytování ve Francii (např. nájemní smlouvu).

Trvalý pobyt ve Francii je možno získat po 5 letech nepřetržitého pobytu na francouzském území, což je třeba dokázat
několika doklady, jako jsou pracovní smlouvy, výplatní lístky, faktury apod.

Český občan však má povinnost nahlásit svou přítomnost na francouzském území obecnímu úřadu místa bydliště během
tří prvních měsíců pobytu. Trvalý pobyt ve Francii je možno získat po 5 letech nepřetržitého pobytu na francouzském
území, což je třeba dokázat několika doklady, jako jsou pracovní smlouvy, výplatní listiny, faktury apod. Podrobné
informace lze nalézt na webových stránkách francouzské státní správy Service-Public.

Podnikatelé a svobodná povolání nejsou dotčení ve svém právu na podnikání a provozování živnosti a mají stejná práva a
povinnosti jako francouzští podnikatelé.

Dočasné vyslání pracovníků do Francie (Détachement transnational des travailleurs)

České subjekty mohou vyslat zaměstnance tehdy, pokud s ním mají uzavřenou pracovní smlouvu, případně dohodu o
pracovní činnosti. Na dohodu o provedení práce nelze vyslání realizovat, protože za takového pracovníka se neodvádějí
příspěvky do systému sociálního pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení pak nemůže vydat formulář E 101
dokladující příslušnost k českému systému sociálního (a zdravotního) pojištění, který je klíčovým dokumentem každého
vyslání.

Vyslat dále nelze pracovníka na samotném začátku působení u zaměstnavatele. Důvod je obdobný jako v předešlém
případě - Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) musí nejprve obdržet platbu do systému, až poté vydává formulář E
101.

Vyslání pracovníků do Francie je upraveno francouzským zákoníkem práce (články L. 1261-1 až L. 1263-2 a R. 1261-1 až R.
1264-3). O vyslání se jedná, pokud zaměstnavatel se sídlem v ČR svěří svému zaměstnanci úkol, který musí vykonat na
území Francie. Po dobu vyslání nadále existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem a po splnění
úkolu se zaměstnanec opět vrací k vysílajícímu zaměstnavateli do ČR. Pracovník nesmí být najat pouze na provedení práce
ve Francii.
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Zaměstnanci mohou být do Francie vysláni v následujících případech:

• Zaměstnavatel vyšle pracovníky za účelem poskytnutí služeb v průmyslu, obchodu, živnostenské činnosti,
svobodném povolání nebo v zemědělství na území Francie na základě smlouvy uzavřené mezi vysílajícím podnikem a
stranou, pro kterou jsou služby určeny.

• Zaměstnavatel vyšle pracovníky do organizace nebo podniku ve Francii náležejícího ke stejné skupině za účelem
vzdělávání či splnění určitého úkolu.

• Zaměstnavatel, jenž působí v oblasti zprostředkování práce, přechodně vyšle pracovníky do podniku na území
Francie.

• Zaměstnavatel vyšle pracovníky za účelem vykonání práce pro vysílající podnik. Např. česká společnost, majitel lesa
ve Francii, vyšle přechodně pracovníky, aby provedli průřez.

• Pokud však vysílající firma podniká ve Francii pravidelně nebo trvale, musí si zde zřídit provozovnu a podřídit se
francouzské legislativě.

Právní režim vyslání pracovníka do Francie

S výhradou ustanovení mezinárodních dohod a smluv, kterými je Francie vázána, zaměstnanci dočasně vyslaní do Francie
podléhají po dobu svého pobytu francouzským zákonům. Nicméně, s výjimkou případu vyslání zaměstnanců z oboru
stavebnictví, se francouzská legislativa týkající se minimální mzdy a minimální délky dovolené nevztahuje na zaměstnance
vyslané na dobu kratší než 8 dní s cílem provedení první montáže či instalace zboží na území Francie. Tyto montážní práce
musí tvořit nedílnou součást prodejní smlouvy, musí být nezbytné pro uvedení zařízení do provozu a musí být provedeny
kvalifikovanými zaměstnanci dodávající firmy.

Vykonávání určitých profesí je ve Francii regulováno. Jedná se o lékaře, architekty, řidiče taxi, účetní, pojišťovací agenty, aj.
V případě vyslání těchto zaměstnanců firma provozující regulované profese musí doložit, že obdržela příslušná povolení
nebo diplomy požadované ve Francii k jejich výkonu.

Na dočasně vyslaného zahraničního pracovníka se vztahují ustanovení o:

• pracovní době - 35 hodin týdně (specifika podle oboru);
• minimální délce dovolené za kalendářní rok;
• Francouzská minimální mzda a mzda obvyklá v daném sektoru - pokud není stanovena, pak se na české pracovníky

aplikuje kolektivní smlouva, kterou se řídí vztahy mezi poskytovateli usazenými ve Francii a jejich zaměstnanci v
zásadě identických oborech;

• ochraně zdraví, bezpečnosti, hygieně při práci a lékařském dozoru;
• ochranných opatření týkajících se pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí a

mladistvých,
• podmínkách rovného zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o nediskriminaci, atd.

Na vyslané zaměstnance se naopak nevztahují ustanovení francouzského zákoníku práce týkající se uzavření a rozvázání
pracovního poměru, zastupování zaměstnanců a jejich vzdělávání.

Kolektivní smlouvy

Na dočasně vyslané pracovníky zahraničních firem se vztahují příslušná ustanovení kolektivních smluv pro daný pracovní
obor.

Jedná se o úpravu délky pracovní doby, noční práce, práce v neděli, placené dovolené, pracovním volnu pro rodinné
události, dnech pracovního volna, odměňování včetně příplatků, bezpečnosti a hygieně na pracovišti atd. viz předcházející
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odstavec.

Náležitosti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance

Pro splnění náležitostí sociálního pojištění musí vyslaný pracovník mít formulář E101 a evropský průkaz zdravotního
pojištění. Bližší informace poskytne Česká správa sociálního zabezpečení.

Notifikační/ohlašovací povinnost

Každý český podnik vysílající do Francie dočasně své zaměstnance k poskytnutí služby musí zaslat místně příslušnému
inspektorovi práce (Direction départementale du travail) prohlášení sepsané ve francouzštině, které musí obsahovat
základní údaje o vysílající firmě, vyslaném zaměstnanci a charakteru a místu výkonu práce. Toto prohlášení musí být
doručeno před zahájením vyslání pracovníků formou doporučeného dopisu do vlastních rukou s potvrzením o převzetí
nebo faxem.

Dokumenty ve francouzštině vyžadované při kontrole:

• doklad o notifikaci
• výpis z obchodního rejstříku podniku
• smlouva o subdodávce nebo na prováděnou službu
• faktury
• výplatní pásky vyslaných zaměstnanců, jejich pracovní doba
• doklady o řádném placení zdravotního (Evropský zdravotní průkaz) a sociálního pojištění (formulář E101 vydaný

Českou správou sociálního zabezpečení).
• potvrzení o zdravotní prohlídce zaměstnanců

Přeshraniční poskytování služeb samostatně výdělečných osob (Détachement des artisans)

Dokumenty ve francouzštině vyžadované při kontrole:

• výpis ze živnostenského rejstříku
• smlouva o subdodávce nebo na prováděnou službu
• faktury
• doklady o řádném placení zdravotního (Evropský zdravotní průkaz) a sociálního pojištění (formulář E101 vydaný

Českou správou sociálního zabezpečení)

Pokud podnikatel bude ve Francii vykonávat činnost, která je zde regulovaná, je nutné žádat o uznání kvalifikace.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z
ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění (EHIC).

Lékařské ošetření

Každé ambulantní ošetření ve Francii si pacienti nejdříve musejí uhradit sami. Ošetření se platí rovnou lékaři, který vystaví
potvrzení o ošetření, tzv. Feuille de Soins.
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Stanovená cena konzultace se pohybuje v rozmezí zhruba 22 EUR u praktických lékařů, 25 EUR u jednotlivých druhů
specialistů. Část lékařů muže účtovat ceny smluvní.

Pro úhradu nákladů je třeba obrátit se s vystaveným potvrzením (Feuille de Soins) na místní zdravotní pojišťovnu (Caisse
Primaire d'Assurance Maladie- CPAM) nebo po návratu přímo na pobočku své české zdravotní pojišťovny.

Léky

Léky jsou dostupné v lékárnách na základě předložení receptu vystaveného lékařem. Léky je nutné uhradit na místě z
vlastních prostředků, které budou následně proplaceny prostřednictvím CPAM.

Nemocniční péče

Doporučení k hospitalizaci vystavuje ošetřující lékař. V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s
Evropským průkazem zdravotního pojištění. V případě nemocničního ošetření se v hotovosti nic nehradí, kromě
předepsané spoluúčasti.

Poplatky:

• Lékařské ošetření 30 % nákladů + 1EUR za návštěvu
• Laboratorní testy 40 % nákladů + 1EUR
• Léky 35- 85% nákladů+ 0,5 EUR za každou položku receptu
• Nemocniční péče - hospitalizační paušál 16 EUR/den za stravu + 20% nákladů po dobu max. 30 dní (u vážných

onemocnění bez spoluúčasti)

Repatriace

Repatriace na území ČR, v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků, není zahrnuta do nutné a neodkladné zdravotní
péče. Pojištění v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění totiž nekryje repatriaci ostatků ani převoz zraněného
sanitkou. Z tohoto důvodu se doporučuje připojištění před cestou do Francie.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Paříži
15, avenue Charles Floquet, 75007 Paris 7
T: (0033) 1 40651300
F: 1 40651313
E: paris@embassy.mzv.cz, commerce_paris@mzv.cz
W: www.mzv.cz/paris

Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Paříži
18, rue Bonaparte, 75006 Paris 6
T: (0033) 1 44320200
F: 1 44320212
E: consulate.paris@embassy.mzv.cz
W: www.mzv.cz/paris/cz/konzularni_informace/index.html

Stálá mise UNESCO
1, rue Miollis, 75732 Paris 15
T: (0033) 1 45683535
F: (0033) 1 42732180
E: unesco.paris@embassy.mzv.cz
W: www.mzv.cz/unesco.paris

Stálá mise OECD
40, r. Boulanvilliers, 75016 Paris
T: +33 (0)1 46 47 29 49
F: +33 (0)1 46472944
E: oecd.paris@embassy.mzv.cz
W: www.mzv.cz/paris.oecd

Stálá mise Rada Evropy
53, allée de la Robertsau, 67000 Strasbourg
T: +33 (0)3.90.00.79.80
F: +33 (0)3.88.37.33.62
E: coe.strasbourg@embassy.mzv.cz
W: www.mzv.cz/strasbourg

Honorární konzuláty:
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HONORÁRNÍ KONZULÁT BAIE-MAHAULT (GUADELOUPE)
Consulat Honoraire de la République tchèque
Vedoucí úřadu: paní Veronika Štouračová
honorární konzulka
19 Convenance Gate
97122 Baie-Mahault (Guadeloupe),
Tel.: +590 (0) 590 32 72 72
Fax: +590 (0) 590 32 72 74
E-mail: ves@hce-reseau.fr
Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 10.00 -12.00 (na základě předchozího objednání)

HONORÁRNÍ KONZULÁT BORDEAUX
Vedoucí úřadu: pan Charles-Sébastien Duguine
Consulat honoraire de la République tchèque
Mini Parc Bâtiment 3
8 rue du Professeur André Lavignolle
33000 Bordeaux
Tel.: +33 (0)5 57 00 14 45
Fax: +33 (0)9 82 62 25 60
E-mail: bordeaux@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: čtvrtek 17.00 -19.00 (na základě předchozího objednání)

HONORÁRNÍ KONZULÁT DIJON
Consulat Honoraire de la République tchèque
Vedoucí úřadu: pan Philippe Barbe
honorární konzul
Les jardins de Valmy - 36, avenue Françoise Giroud
21000 DIJON,
Tel.: 03 80 30 30 33
Fax.: 03 80 30 86 94
E-mail: dijon@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: čtvrtek 14.00 -16.00 (na základě předchozího objednání)

HONORÁRNÍ KONZULÁT LILLE
Consulat Honoraire de la République tchèque
Vedoucí úřadu: pan Arnaud Lefort
honorární konzul
7 rue des Vicaires
59000 LILLE
Tel. 03 20 42 84 34
E-mail: lille@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: z technických důvodů je provoz honoráního konzulátu omezen, obraťte se prosím na konzulární oddělení
v Paříži.

HONORÁRNÍ KONZULÁT LYON
Vedoucí úřadu: pan Raymond Bernard de Courville
honorární konzul
86 rue Paul Bert
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69003 LYON,
Tel.: 07 81 05 23 03
Fax: 04 37 48 09 68
E-mail: czconsulatlyon@free.fr
Úřední hodiny: čtvrtek 10.30 -12.30 (na základě předchozího objednání)

HONORÁRNÍ KONZULÁT MARSEILLE
Consulat Honoraire de la République tchèque
Vedoucí úřadu: pan Pierre Paul Robin
honorární konzul
4 rue d´Angkor de Vauban
13006 MARSEILLE
Tel.: 09 63 40 16 77
Fax: 04 91 81 81 67
E-mail : marseille@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: pondělí 9.00 – 13.00 hodin (na základě předchozího objednání)

HONORÁRNÍ KONZULÁT NANTES
Consulat Honoraire de la République tchèque
Vedoucí úřadu: paní Catherine Diat
honorární konzulka
2 rue Tournefort
44000 NANTES
Tel.: 02 40 20 44 44
Fax: 02 40 20 44 84
E-mail : consulat.republiquetcheque@orange.fr
Úřední hodiny: čtvtek 14.00 – 18.00 hodin (na základě předchozího objednání)

HONORÁRNÍ KONZULÁT ŠTRASBURK
Consulat Honoraire de la République tchèque
Vedoucí úřadu: pan François Simonnet
honorární konzul
2 rue Baldung Grien
67000 STRASBOURG
Tel.: 06 78 93 62 34
Fax.: 03 88 36 47 01
E-mail: strasbourg@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: středa 15.00 – 17.00 (na základě předchozího objednání)

HONORÁRNÍ GENERÁLNÍ KONZULÁT MONAKO
Consulat Général Honoraire de la République tchèque
Vedoucí úřadu: pan François-Jean Brych
honorární generální konzul
15, av. de Grande Bretagne
MC 98000 Monte Carlo
Principauté de Monaco
Tel.: 00377 93 50 46 60
Fax: 00377 93 50 44 25
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E-mail : monaco@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny: pondělí - pátek 9.00 – 12.00 hodin (na základě předchozího objednání)

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy
Telefon: 224 183 197
E-mail: ojve@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor zahraničně-ekonomických politik I (OZEP I)
Telefon: 224852300
E-mail: ozep-evropa@mpo.cz

Kancelář Czech Trade v Paříži
18, rue Bonaparte
75006 Paris
Email: paris@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.fr
Tel.: +33(0)184170115/19
Mobilní telefon: +33(0)673105057

Kancelář CzechTourism v Paříži
18, rue Bonaparte
75006 Paris
Tel: +33 1 537 300 34
Fax: +33 1 537 300 33
E-mail: info-fr@czechtourism.com
Web: https://www.czechtourism.com/fr/home/
Provozní hodiny: uzavřeno pro veřejnost

České centrum v Paříži
18 rue Bonaparte
75006 Paris
Tel.: +331/53730022, 25
Fax: +331/53730027
E-mail: ccparis@czech.cz
Web: www.czechcentres.cz/paris, www.centretcheque.org
Provozní hodiny úřadu: úterý - sobota 13.00 - 18.00
středa 13.00 - 20.00

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Francie

50/55 http://www.businessinfo.cz/francie © Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

mailto:monaco@honorary.mzv.cz
mailto:ojve@mzv.cz
mailto:ozep-evropa@mpo.cz
mailto:paris@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.fr
mailto:info-fr@czechtourism.com
https://www.czechtourism.com/fr/home/
mailto:ccparis@czech.cz
http://www.czechcentres.cz/paris
http://www.centretcheque.org
http://www.businessinfo.cz/francie


Telefonní čísla tísňového volání

• Evropské jednotné číslo tísňového volání: 112
• Policie (Police secours): 17
• Záchranná služba (SAMU: Service d’aide médical urgente): 15
• Požární služba (Sapeurs-pompiers): 18
• Tísňová linky pro sluchově postižené osoby: 114
• Tísňová linka pro případy pohřešovaných dětí: 116 000
• Nouzová linka ambasády (konzulární pohotovostní služba): (+33) 06 07 76 43 94
• Tísňová linka pro osoby bez domova (SAMU social): 115
• Námořní tísňová linka (secours maritime): 196

Infolinky

• Předpověď počasí (météo France): 3250

7.4 Internetové informační zdroje

• Oficiální stránky Velvyslanectví České republiky v Paříži: www.mzv.cz/paris
• Oficiální stránky Francouzské ambasády v České republice: www.france.cz

Turismus

• Turistické informace Maison de la France (v češtině): http://cz.franceguide.com/
• Turistika ve Francii: www.francetourisme.fr
• Přehled turistických událostí: www.rendezvousenfrance.com
• Lyžařská střediska: www.france-montagnes.com/

Doprava

• Mapy: www.mappy.fr
• Informace o dálnicích: www.autoroutes.fr
• Francouzská železnice: www.voyages-sncf.com
• Francouzská letiště: www.aeroport.fr
• Pařížská letiště: www.aeroportsdeparis.fr
• Parkování v Paříži: www.parkingsdeparis.com

Ubytování

• Hotely: www.hotels.fr
• Domy k pronajmutí: www.gites-de-france.fr
• Ubytování v soukromí: www.france-balades.fr/
• Pokoje a byty k pronajmutí: www.clevacances.com, www.logisdefrance.com
• Mládežnické ubytovny: www.fuaj.org, www.auberges-de-jeunesse.com
• Kempy: www.campingfrance.com
• Ubytování v Paříži: www.parisinfo.com
• Hotely v Paříži: www.hotels-paris.fr/

Veletrhy a kultura

• Veletrhy a kongresy: www.foiressalonscongres.com, www.france-congres.org/, www.salons-online.com
• Festivaly: www.francefestivals.com
• Svět umění: www.lemondedesarts.com
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Studium ve Francii

• Campus France: www.edufrance.fr
• Vzdělávání ve Francii: www.onisep.fr
• Stáže: www.jcomjeune.com/offres-de-stage
• Centre National des Œuvres Universitaires (CNOUS): www.cnous.fr

Státní správa

• Portál státní správy: www.admifrance.gouv.fr
• Kulturní portál: www.culturesfrance.com
• Vláda: www.premier-ministre.gouv.fr

Stránky ministerstev

• Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje: www.diplomatie.gouv.fr
• Ministerstvo pro ekologii, trvalý rozvoj a energetiku: www.interieur.gouv.fr/
• Ministerstvo školství, vysoko školství a výzkumu: www.education.gouv.fr
• Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.gouv.fr/
• Ministerstvo financí a veřejného rozpočtu: www.economie.gouv.fr/
• Ministerstvo obrany: www.defense.gouv.fr/
• Ministerstvo sociálních věcí, zdravotnictvích a pro práva žen: www.social-sante.gouv.fr/
• Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociálního dialogu: www.travail-emploi.gouv.fr/
• Ministerstvo vnitra: www.interieru.gouv.fr/
• Ministerstvo hospodářství, průmyslu a digitální ekonomiky: www:economie.gouv.fr
• Ministerstvo pro decentralizaci, a státní správu: www.fonction-publique.gouv.fr/
• Ministerstvo kultury a komunikace: www.culturecommunication/gouv/fr/
• Ministerstvo zemědělství, potravinářství a lesnictví: http://agriculture.gouv.fr/
• Ministerstvo pro bytovou politiku a rovnost územních celků a venkov: www.territoires.gouv.fr/
• Ministerstvo pro zámořská území: www.outre-mer.gouv.fr/
• Ministerstvo měst, mládeže a sportu: http://femmes/gouv/fr

Právní informace

• Veřejný právní servis: www.legifrance.gouv.fr
• Journal Officiel: www.journal-officiel.gouv.fr
• Právní informace: http://sos-net.eu.org

Kontakty na administrace francouzských regionů

Poznámka:

Kromě regionů v rámci tzv. pevninské Francie (France metropolitaine) se mezi francouzské územní celky řadí ještě tzv.
zámořské regiony a departmenty (DROM – Départements et Regions d’Outre Mer).

V souladu s rozhodnutím francouzského parlamentu ze dne 17. 12 2014, vstupuje od 01. 01. 2016 v platnost nová mapa
regionů Francie. Sloučením původních 16 krajů vznikne 7 regionálních celků: Alsasko - Champagne-Ardenne - Lotrinsko,
Akvitánie – Limousin - Poitou-Charentes, Auvergne - Rhône Alpes, Burgundsko - Franche Comté, Languedoc-Roussillon -
Midi Pyrenées, Nord-Pas-de-Calais – Pikardie, Dolní Normandie - Horní Normandie. Z původních regionů zůstává ve své
současné podobě Bretaň, Korsika, Centre, Île de France, Pays de la Loire a Provence-Alpes-Côte d’Azur a zámořské
regiony.
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http://www.edufrance.fr
http://www.onisep.fr
http://www.jcomjeune.com/offres-de-stage
http://www.cnous.fr
http://www.admifrance.gouv.fr
http://www.culturesfrance.com
http://www.premier-ministre.gouv.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/
http://www.travail-emploi.gouv.fr/
http://www.interieru.gouv.fr/
http://wwweconomie.gouv.fr
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www/culturecommunication/gouv/fr/
http://agriculture.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://www.outre-mer.gouv.fr/
http://femmes/gouv/fr
http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.journal-officiel.gouv.fr
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Alsasko

• Oficiální stránka regionu: www.region.alsace
• Stránka pro turisty: www.tourisme-alsace.com

Akvitánie

• Oficiální stránka regionu: www.aquitaine.fr/
• Stránka pro turisty: www.tourisme-aquitaine.fr

Auvergne

• Oficiální stránka regionu: www.auvergne.fr/
• Stránka pro turisty: www.tourisme-aquitaine.fr

Dolní Normandie

• Oficiální stránka regionu: www.region-basse-normandie.fr/
• Stránka pro turisty: www.normandie-tourisme.fr/

Burgundsko

• Oficiální stránka regionu: www.region-bourgogne.fr/
• Stránka pro turisty: www.bourgogne-tourisme.com

Bretaň

• Oficiální stránka regionu: www.bretagne.bzh/
• Stránka pro turisty: www.tourismebretagne.com

Centre

• Oficiální stránka regionu: www.regioncentre-valdeloire.fr
• Stránka pro turisty: www.visaloire.com/

Champagne-Ardennes

• Oficiální stránka regionu: www.cr-champagne-ardenne.fr
• Stránka pro turisty: www.tourisme-champagne-ardenne.com/

Korsika

• Oficiální stránka regionu: www.corse.fr/
• Stránka pro turisty: www.visit-corsica.com/

Franche-Comté

• Oficiální stránka regionu: www.franche-comte.fr/
• Stránka pro turisty: www.franche-comte.org

Horní Normandie

• Oficiální stránka regionu: www.hautenormandie.fr/
• Stránka pro turisty: www.normandie-tourisme.fr/

Île de France
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• Oficiální stránka regionu: www.iledefrance.fr/
• Stránka pro turisty: www.visitparisregion.com/

Languedoc-Roussillon

• Oficiální stránka regionu: www.laregion.fr/
• Stránka pro turisty: www.sunfrance.com

Limousin

• Oficiální stránka regionu: www.regionlimousin.fr/
• Stránka pro turisty: www.tourismelimousin.com

Lotrinsko

• Oficiální stránka regionu: www.lorraine.eu/
• Stránka pro turisty: www.tourisme-lorraine.fr

Midi-Pyrenées

• Oficiální stránka regionu: www.midipyrenees.fr/
• Stránka pro turisty: www.tourisme-midi-pyrenees.com

Nord-Pas-de-Calais

• Oficiální stránka regionu: www.nordpasdecalais.fr
• Stránka pro turisty: www.tourisme-nordpasdecalais.fr

Pays de la Loire

• Oficiální stránka regionu: www.paysdelaloire.fr/
• Stránka pro turisty: www.enpaysdelaloire.com

Pikardie

• Oficiální stránka regionu: www.picardie.fr/
• Stránka pro turisty: http://picardietourisme.com/fr

Poitou-Charentes

• Oficiální stránka regionu: www.poitou-charentes.fr
• Stránka pro turisty: www.guide-poitou-charentes.com

Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Oficiální stránka regionu: www.regionpaca.fr/
• Stránka pro turisty: www.tourismepaca.fr

Rhône-Alpes

• Oficiální stránka regionu: www.rhonealpes.fr/
• Stránka pro turisty: http://fr.rhonealpes-tourisme.com

Guadeloupe

• Oficiální stránka regionu: www.regionguadeloupe.fr
• Stránka pro turisty: www.lesilesdeguadeloupe.com/
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Martinik

• Oficiální stránka regionu: www.region-martinique.mq/
• Stránka pro turisty: www.martinique.org/

Francouzská Guyana

• Oficiální stránka regionu: www.cr-guyane.fr/
• Stránka pro turisty: www.guyane-amazonie.fr/

Réunion

• Oficiální stránka regionu: www.regionreunion.com/fr
• Stránka pro turisty: www.reunion.fr/
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