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Potřebuji společnost?
Domací ukoly: ochranná známka? .de-doména? Jazýk?


Ano i ne!



Z právního hlediska nikoliv, ale co image?



Ringfencing?



Náklady za převod (notářsky zápis)



Ready-made společnosti? (Vorratsgesellschaft) – trochu nákladnější, ale
rychlejší



I takhle neobcházíte apostilaci a KYC pro bankovní učet



virtuální kancelář?
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Představení právní formy


Osobní společnosti
 společnost občanského práva (GbR)
 veřejná obchodní společnost (OHG)
 komanditní společnost (KG)
 GmbH & Co. KG



Kapitálové společnosti
 společnost s ručením omezeným (GmbH)
 podnikatelská společnost (UG)
 akciová společnost (AG)



Živnostenský list (eingetragener Kaufmann)



Pobočka (Zweigniederlassung)



Societas Europea (SE) (zákl. kapitál nad 120.000 EUR)
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Společnost s ručením omezeným/podnikatelská
společnost
GmbH

UG

Uzavření společenské
smlouvy u notáře

Vzor společenské smlouvy v
zákoně GmbHG

Jmenování jednatele/jednatelů Jmenování jednatele/jednatelů
Minimální kapitál: 25.000 EUR

Minimální kapitál: 0 EUR

Stanovení výše vkladů ve
stanovách (peněžité nebo
věcné vklady)

Postupné tvoření kapitálu až
do výše 25.000 EUR

Podání návrhu na zápis a
zápis společnosti do
obchodního rejstříku

Podání návrhu na zápis a
zápis společnosti do
obchodního rejstříku
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Založení GmbH
 Společenská smlouva a stanovy ve formě notářského zápisu (v případě
podnikatelské společnosti je vzorová smlouva obsažena v zákoně o GmbH)
 Jmenování orgánů společnosti společenskou smlouvou nebo usnesením
 Složení základního kapitálu ve výši minimálně 25.000 EUR v hotovosti nebo
jako věcný vklad, přičemž musí být složena hotovost ve výši minimálně 25%
základního kapitálu, alespoň však 12.500 EUR (u podnikatelské společnosti
nemusí být při zakládání složen žádný základní kapitál)

 KYU u bank – časová prodleva
 Podání návrhu na zápis a zápis do obchodního rejstříku
 Náklady na založení GmbH při minimálním kapitálu: cca 600 EUR (založení
UG cca. 400 EUR) plus náklady na advokáta
 Časový horizont: rozhodující je doba mezi podáním návrhu na zápis a
zápisem do obchodního rejstříku (zpravidla dva dny, výjimečně ten samý
den)
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Minimální mzda v Německu
Potřebuji zaměstnance?





Nárok na minimální mzdu (od 1.1.2021: 9,50, od 1.7.21: 9,60 EUR) mají i ti
zaměstnanci, kteří pracují v Německu, ale jejich zaměstnavatel sídlí v
zahraničí.
Arbeitnehmerentsendungsgesetz
Zákon se nevztahuje na:
 praktikanty, kteří danou práci vykonávají v rámci vzdělání 3/6 měsíce, učně,
 mladistvé pod 18 let, kteří ještě neukončili profesní vzdělání
 osoby zaměstnané pouze sezónně - tyto osoby nejsou novým zákonem o
minimální mzdě kvalifikovány jako zaměstnanci či zaměstnankyně, tudíž na ně
není zákon aplikován
 osoby déle nezaměstnané (tj. rok a déle). Minimální mzda podle nového zákona
se na ně nevztahuje pouze prvních 6 měsíců pracovního poměru




Scheinselbständigkeit („švarcsystém“)? Sankce: pokuta, doplatek (zásada
netto mzdy – zaměstnavatel platí i odvody za zaměstnance!)
Obchodní zástupce? Povinnost platit „Handelsvertreterausgleich“, (platí
mimochodem i pro smluvního prodejce/Vertragshändler)
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Daňové aspekty
 Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČSSR a Německem (1980)
 Právnické osoby (ne KG!): Körperschaftsteuer (daň z příjmů právnických
osob) 15 % + solidární příspěvek 5,5 %
 Riziko reprezentace vs. stálé provozovny, např. obchodní zástupce s
podpisovým právem stačí k provozovně. Verlese efekt stalé provozny: pro
české zaměstance v Německu neplatí 183 dnů
 Živnostenská daň (Gewerbesteuer) – výše se liší podle sídla firmy, rozdíly
mohou být až do výše 100% (Berlín 410 %, Frankfurt nad Mohanem: 460%,
Norimberk 467%, Weiden 380 %, Düsseldorf 440 %, Monheim 260 %),
Vzorec: Gewerbesteuer = (Gewerbeertrag - 24.500 EUR) × 3,5 % ×
Gewerbesteuerhebesatz
 lze (velkou část) odečíst od daně z příjmu, Geminderte Einkommenssteuer =
Einkommenssteuer - Gewerbesteuer × 3,8
 Freibetrag (sleva) do zisku 24.500 EUR v roce neplatí pro kapitálové
společnosti
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Daňové aspekty (čast 2)
 Regionální rozdíly: daně z převodu nemovitostí: mezi 3,5 % (Bayern
und Sachsen) a 6,5 % (Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen,
Saarland, Brandenburg und Thüringen)
 Financování společnosti (thin capitalization rules): Zinsschranke: úroky
jsou daňově uznatelné jenom do 30 % EBITDA. Ale: až od 3 mil. euro
ročně!
 Pravidla vyhýbání se daňovým povinnostem (tax avoidance rules)
 Výměna informací mezi finančními úřady DE/CZ
 zvláštní případy: např. dovoz piva do Německa: třeba mít “steuerlicher
Vertreter“ pro spotřební daň
 Odvody do soc. zabezpečení: zaměstnavatel za zaměstnance hradí
cca polovinu (po 20%).
 Horní hranice (Beitragsbemessungsgrenzen) 2018:



Důchod v západní části: 7.100 EUR / měs. – bývalá NDR (a Berlín) 6.700 EUR.
Nemoc: 4.837,50 EUR / měs.
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Finanční náročnost vymáhání pohledávek
Soudní poplatky – soudní řízení

Peněžitá
pohledávka

Soudní poplatek
SRN

Peněžitá
pohledávka

Soudní poplatek CZ

500 EUR

35 EUR

7.500 Kč

1.000 Kč – 40 EUR

5.000 EUR

146 EUR

125.000 Kč

50.000 EUR

546 EUR

1.250.000 Kč

5% z částky
pohledávky – 2.500
EUR

500.000 EUR

3.536 EUR

12.500.000 Kč

5% z částky
pohledávky – 25.000
EUR

5% z částky
pohledávky – 250
EUR
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Dvě překvapení hlavně pro B2B: § 133 Insolvenčního
řádu

§ 133 Insolvenčního řádu SRN





Insolvenční odporovatelnost insolvenčním správcem – až 10 let zpětně.
Insolvence se předpokládá už po několika neobdržených platbách!
Právní konsekvence: navrácení částky a zaplacení úroku (v současné době
8,12% p.a.)
Praxe posledních let: němečtí insolvenční správci systematicky požadují
navrácení vymáhaných částek, aby navýšili hodnotu podstaty (a tím i její
odměnu)

Pokud dostanete zaplaceno předem („Bargeschäft“) nehrozí ani ve B2B světě
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Obchodní rejstřík


obchodní rejstříky jsou vedeny u obvodních soudů



oproti českému obchodnímu rejstříku je nahlédnutí do rejstříku či výpis z
něho zpoplatněn



pro výpis z obchodního rejstříku je nutná registrace na internetové stránce
www.handelsregister.de,poplatek za výpis z obchodního rejstříku činí 4,50
euro



nebo zadarmo: www.unternehmensregister.de



Nahlédnutí do Bundesanzeigeru je možné elektronicky na internetové
stránce www.bundesanzeiger.de



www.insolvenzbekanntmachungen.de - jenom poslední 2 týdny!
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Business to Business/Business to Consumer


Spotřebitel dle § 13 ObčZ-SRN:
 Každá fyzická osoba, která činí právní úkon za účelem, který nelze přičítat ani k
obchodní ani k samostatné výdělečné činnosti



Podnikatel dle § 14 I ObčZ-SRN:
 Fyzická nebo právnická osoba, nebo sdružení osob s právní subjektivitou, která
při uzavírání právních úkonů jedná při výkonu své obchodní nebo samostatné
profesní činnosti



Vždy v závislosti na situaci, možné plynulé přechody



Rozhodné pro aplikaci práva ochrany spotřebitele
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Všeobecné obchodní podmínky


Pravidla pro realizaci smlouvy, které tak podrobně zákon nezná a jsou při
každé transakci stejné





V případě uzavření smlouvy je nutný odkaz, jednoduchý náhled
Musí být lehce stáhnutelné a vytisknutelné (§ 11 ECG)
Německy!



Chyby v jejich prezentaci mohou vést k tomu, že nebudou zohledněny a pro
prodávajícího budou platit přísnější zákonná pravidla!
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Všeobecné obchodní podmínky


Obsah:













uživatel
oblast působnosti
uzavření smlouvy
platba
prodlení s platbou (úroky z prodlení
B2B 9% nad referenční
sazbou,2021: 8,12%pa; 0.05% za
den atd. velmi neobvyklé!)
prodlení s převzetím
výhrada vlastnictví
převod užívacích práv
dodání, omezení dodání
odpovědnost za vady
popř. záruka

 odpovědnost  obsahem je, že
neodpovídáte za zákonnost
webových stránek, které jsou
pomocí odkazů propojeny s vaší
stránkou
 ochrana osobních údajů
 soudní příslušnost
 rozhodné právo
 (salvátorská doložka)
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VOP obsahová kontrola



Rozdíly mezi B2B a B2C
V případě spotřebitelů:
 Jen nevýznamné odchylky od zákonné úpravy jsou přípustné
 Musejí s nimi být slučitelné klausule uvedené v katalogu §§ 308, 309 ObčZ-SRN.

 Klausule neuvedené v katalogu §§ 308,309 ObčZ-SRN musejí být slučitelné s
obecnou klausulí § 307 ObčZ-SRN.



Obsahové chyby mohou vést k upomínce!
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Impressum


Obligatorní i na blozích a sociálních sítích



Dosažitelnost na max. dvě kliknutí



Nutné údaje :
 provozovatel webové stránky
 adresa  P.O. box není dostatečný
 zastoupení společnosti / jméno jednatele
 kontakt telefon, fax a e-mail
 zápis do rejstříku, IČ DPH (Umsatzsteuer-ID)  ne DIČ (Steuernummer)
 (dozorový úřad, stavovská komora)



Porušení mohou vést k pokutám a upomínkám!
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Abmahnung- chcete dostat takový dopis?
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Abmahnung - takové jsou náklady
E.
Dále naše klientka požaduje dle § 12 odst. 1 věty 2 německého
zákona proti nekalé obchodní soutěži a podle §§ 683 věta 1, 677,
670 německého občanského zákoníku náhradu nákladů na
advokáta, které ji vznikly v souvislosti s uvedenou upomínkou.
S ohledem na intenzitu porušení práv vychází následující výpočet:
Hodnota předmětu sporu: 500.000,00 EUR
1,3 obchodní poplatek §§ 13, 14, RVG, č. 2300 VV RVG
Paušál za poštovní a telekomunikační poplatky č. 7002 VV RVG
Mezisoučet netto
0% DPH č. 7008 VV RVG
Celková částka

1.511,90 EUR
20,00 EUR
1.531, 90 EUR
0,00 EUR
1.531,90 EUR

Očekáváme úhradu celkové částky ve výši
1.531,90 EUR
na náš účet, uvedený v zápatí tohoto dopisu, nejpozději do
17. 02.2017.
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Upomínka z důvodu porušení soutěže
Abmahnung - upomínka
V případě porušení např. ochrany proti nekalé soutěži, ochrany osobních
údajů, ustanovení o obchodních listinách hrozí upomínka od advokáta či
svazu pro ochranu spotřebitele či hospodářské soutěže. Spolu s
prohlášením o upuštění od jednání (Unterlassungserklärung) se smluvní
pokutou (jejíž povinnosti se musí samozřejmě dodržet!) je požadován
honorář za porušení právního řádu!
Klasické chyby českých podniků: Impressum, fotky bez autorského práva.
Doporučení:
1) Rychlá kontrola upomínky – pokud se jedná o složitější případ - advokát

& v případě oprávněnosti:
2) Podání prohlášení o upuštění od jednání, které je spojeno se sankcí
3) Kontrola nákladů upomínky

& v případě oprávněnosti co do důvodu a výše:
4) Úhrada nákladů upomínky
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Upomínky zneužívající povahy
 Nepřípustnost vyplývá z § 8 Abs. 4 věty 1 zákona proti nekalé soutěži

 Vysoký počet upomínek sám o sobě nevede ke zneužívající povaze
 Upomínka nemusí sledovat výhradně nesouvisející cíle, ale stačí, pokud
převažují
 Indicie pro zneužití práva:
 Upomínající mají šetrnější možnosti prosazení nároku
 Upomínkování není v rozumném hospodářském poměru k hospodářské
činnosti upomínaného
 Oprávněný z nároku sleduje zatížení protivníka s co možná nejvyššími
procesními náklady
 Upomínající požaduje systematicky extrémně vysoké poplatky za upomínky
nebo smluvní pokuty
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Shrnutí rizikových oblastí - obchod


Reklama (zejména při záruce a odpovědnosti za vady)



Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy



Všeobecné obchodní podmínky



Ochrana osobních údajů



Impressum



Údaje k cenám a dopravnému



Popis výrobku

Příklady z praxe:


Falzifikáty! Zapomenutá ochrana ochranných známek!



Informace neodpovídají normám (např. povinné informace u potravin: LebensmittelKennzeichnung)
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Q&A
Je to tak, že to stejné jako prodej zákazníkovi v ČR, pokud si někdo objedná produkt z
Německa? Čili DPH české, spotřební daň zůstává také česká? Vše tedy jako podnikání v ČR? V
tomto kroku mám jednu podotázku, pokud si zákazník objedná produkt, který mu doručíme
poštou, ale balík podáme na poště v Německu (čili trasu sklad - německá pošta si budeme
zajišťovat sami), je vše v pořádku co se týče převozu přes hranice a odvedení daně?
Z hlediska DPH jde o dodání zboží zasíláním, kdy dle § 8 ZDPH (z. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty s tím, že ZDPH je plně harmonizovaný v rámci EU, tudíž zde popisované pravidlo platí
analogicky i v SRN) je místem zdanitelného plnění místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho
odeslání – tudíž:
 DPH je nutno uplatnit v SRN (tedy je to německá DPH), a zároveň platí, že zboží je předmětem
německé spotřební daně! Tzn. je nutné se v SRN registrovat k DPH a zároveň i k dani spotřební,
resp. zajistit si v Německu tzv. daňového zástupce!
 Spotřební daň je nutno uplatnit tam, kde dochází k nákupu, tzn. v Německu (v zemi, kam je zboží
zasíláno). Může se logicky stát, že z daného produktu byla zaplacena spotřební daň už i v ČR a
je tak možné za daných podmínek žádat v ČR její vrácení (viz § 14 odst. 2 z. 353/2003 Sb. o
spotřebních daních). K tomu, aby mohla být spotřební daň řádně vypořádána v ČR i v SRN, je
nutné být v ČR plátcem daně a v SRN mít daňového zástupce. Úřady v ČR i SRN (celní úřad)
musí být informovány předem o tom, že se bude zboží odesílat, musí být předem vyřešeno
zajištění spotřební daně. Většina obchodů se tak z důvodu velké administrativní zátěže
uskutečňuje prostřednictvím daňových skladů, kde je pod celním dozorem v režimu podmíněného
osvobození od daně zboží skladováno a vyskladněno je na základě konkrétní objednávky
zákazníka, ze které je odvedena daň (DPH a spotřební daň) příslušného státu.

23

Q&A
Pokud bychom prodali pivo přímo podnikatelskému subjektu v Německu, kde si mohu dohledat
informace jaké úkony jsou nutné udělat při prodeji do zahraniční v rámci EU? (Vrácení DPH,
vrácení spotřební daně, odvedení německé spotř. daně, daňový sklad)
Jak správě tušíte, pivo je tzv. vybraný výrobek ve smyslu zákona o spotřebních daních, tzn. nelze jej
přes hranice (ani v rámci EU), dodávat volně, jako by šlo běžné zboží. Tzn. je nutno mít v SRN
daňového zástupce, který získá povolení pro zasílání vybraných výrobků, a přes nějž budou
vypořádány daňové povinnosti ve vztahu ke spotřební dani v Německu. Všechny potřebné údaje
relevantní údaje lze získat .
Co se týče daňových povinností v ČR, abyste mohli žádat vrácení spotřební daně v ČR, musíte být
plátci této daně. Co se týče vrácení DPH, tak to probíhá standardně v rámci přiznání k DPH, kdy
stěžejním úkolem je řádná dokumentace obchodu a prokázání, že k dodání zboží došlo s souladu se
zákonem o spotřebních daních a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v členském státě
ukončení odeslání nebo přepravy zboží (viz § 64 odst. 4 ZDPH).
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Q&A
Jsme firma zabývající se instalací technologií pro výrobu elektrické energie a tepla. Aktuálně řešíme
vstup na německý trh formou obchodního zastoupení zajištěného našimi zaměstnanci. Jedná se o
jednorázové projekty, u kterých po realizaci projektu dojde k převzetí díla a následně již zajišťujeme
případný servis. Ráda bych se informovala, zda nám při dlouhodobém působení v Německu formou
prodeje a následnou instalací této technologie nevzniká povinnost stálé provozovny v daném státě.
Aktuálně máme v Německu již některé projekty dokončené, na základě kterých jsem se registrovali k
DPH v daném státě. Otázkou pro nás je, zda při dlouhodobé obchodní činnosti nevzniká povinnost
stálé provozovny.
Riziko vzniku stálé provozovny je nutné hodnotit s ohledem na konkrétní situaci, s ohledem na to, co uvádíte
v dotaze, pak je nutné zejména posuzovat pravomoci osob (včetně vašich zaměstnanců), které v rámci
zmíněného obchodního zastoupení jednají ve prospěch vaší společnosti. Konkrétně smlouva o zamezení
dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Německem v článku 5 (Stálá provozovna) uvádí:

(4) Osoba jednající v jednom smluvní státě za podnik druhého smluvního státu - jiná než nezávislý zástupce
ve smyslu odstavce 5 - se považuje za stálou provozovnu v prvně jmenovaném státě, jestliže je vybavena
plnou mocí, která jí dovoluje uzavírat smlouvy jménem podniku a kterou v tomto státě obvykle využívá, pokud
její činnost není omezena na nákupy zboží pro podnik.
(5) Nepředpokládá se, že podnik jednoho smluvního státu má stálou provozovnu v druhém smluvním státě
jenom proto, že tam vykonává svoji činnost prostřednictvím makléře, komisionáře nebo jiného nezávislého
zástupce, pokud tyto osoby jednají v rámci své řádné činnosti.
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Q&A
V citovaném odstavci 4 zmíněná „plná moc“ má širší význam, jde o oprávnění sjednat se zákazníkem
podstatné body smlouvy, zavazovat zaměstnavatele (v případě, kdy mluvíme o zaměstnancích) v rámci
obchodních aktivit v dané zemi (zde Německo), to vše bez ohledu na to, že např. k faktickému podpisu
smlouvy dojde mimo Německo. Tzn. ke vzniku stálé provozovny dle odst. 4 článku 5 smlouvy dojde v
případě, kdy:

Osoba (zaměstnanec nebo závislý zástupce) jedná ve smluvním státě (Německo) jménem Vašeho
podniku

V rámci takových jednání obvykle dochází k uzavření smluv, resp. obvykle tato osoba hraje hlavní roli při
uzavření smluv, které jsou pak bez větších změn uzavřeny Vaším podnikem

Tyto smlouvy jsou uzavřeny jménem Vašeho podniku (tedy např. na dodání zboží, služeb Vaším
podnikem, poskytnutí práv na užití majetku, který vlastní Váš podnik atp.)
Pokud tedy Vaši zaměstnanci v rámci obchodního zastoupení vykonávají činnosti zde popsané, půjde
rozhodně o závislé zástupce ve smyslu citovaného čl. 5 odst. 4 a 5 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a
skutečně existuje významné riziko vzniku stálé provozovny Vašeho podniku v Německu. Z hlediska
negativního vymezení lze uvést (citace Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění), že stálou provozovnou není:
„trvalé zařízení sloužící podnikání, které je využíváno pro podnik pouze za účelem reklamy, poskytování
informací, vědeckých rešerší nebo podobných činností, které mají přípravný nebo pomocný charakter.“
Pokud tedy činnosti Vašich zaměstnanců v rámci obchodního zastoupení v Německu překračují činnosti v
rámci reklamy, poskytování informací apod., a zároveň zaměstnanci zavazují Váš podnik (korporaci) v rámci
obchodních případů v Německu (bez ohledu na to že faktický podpis smlouvy se může odehrát jinde), pak
stálá provozovna může vzniknou i v situaci, kdy Váš podnik v Německu nemá stálou kancelář, resp. stálou
provozovnu ve smyslu čl. 5 odst. 2 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Německem. Stálá provozovna
jako instrument pro zdanění příjmů Vašeho podniku v Německu tak může vzniknou právě na základě
charakteru činností Vašich „obchodních zástupců“ v Německu.
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