
Vypracoval EU Office / Knowledge Centre České spořitelny:  www.csas.cz/eu   
 

Základní údaje 

Francie je nejrozlehlejším členským státem a po Německu 

druhou nejlidnatější zemí Evropské unie.  Sousedí se státy:  

Belgie, Lucembursko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Monako, 

Andorra a Španělsko. Prezidentem je od roku 2017 Emmanuel 

Jean-Michel Frédéric Macron. Premiérem je od července 2020 

Jean Castex, který nahradil ve funkci Édouarda Philippea. 

Zahraniční obchod 

Poměrně významnou část francouzského exportu tvoří 

strojírenské produkty - především dopravní prostředky (přes 

20 %) a stroje za řízení (necelých 20 %). Ze států, kam 

směřuje francouzské zboží, dominuje Německo (13,9 %), 

následované USA (8,0 %) a Itálií (7,6 %); do Česka míří 1,0 % 

exportu z Francie. V dováženém zboží převažují stroje 

a zařízení, minerální produkty, dopravní prostředky 

a chemické produkty. Nejvíce se do Francie dováží 

z Německa (18,3 %), Belgie-Lucemburska (9,5 %) a Itálie 

(8,6 %); z Česka 1,6 %. 

Makroekonomický výhled 

Dopady koronavirové krize za celý rok 2020 na francouzskou 

ekonomiku se stejně jako v případě dalších zemí odhadují 

poměrně těžko. Evropská komise ve své letní ekonomické 

prognóze odhaduje pokles ekonomiky ve Francii za letošní rok 

o 10,6 % HDP, revidovala tak svůj předchozí odhad z jarní 

prognózy z -8,25 % HDP. V prvním čtvrtletí roku 2020 činil 

propad HDP oproti předchozímu čtvrtletí 5,3 % HDP.  

V minulých letech táhla francouzskou ekonomiku hlavně 

domácí spotřeba, ta však zaznamenala výrazný pokles stejně 

jako investice. Propad domácí poptávky ve druhém čtvrtletí 

bude ještě výraznější, do třetího se počítá s mírným oživením. 

Negativní dopad však některá odvětví budou pociťovat i nadále 

(turismus, pohostinství, hoteliérství a další). S ohledem na 

snižující se globální poptávku bude nižší přínos k růstu 

vykazovat i francouzský vývoz.  

Pro rok 2021 se však růst ekonomiky odhaduje ve výši 

7,6 % HDP, i přesto však bude francouzské HDP nižší 

než v roce 2019. Inflace se v roce 2020 ocitne blízko 

nule (0,3 %) i z důvodu nízkých cen ropy.  Komise 

odhaduje růst veřejného dluhu za rok 2020 o zhruba 

20 p. b. na 116,5 % HDP.  

Trh práce a mzdy 

Negativní vývoj ekonomiky a nejistoty spojené 

s koronavirou krizí budou mít dopad i na trh práce, kde 

se předpokládá zvyšování míry nezaměstnanosti za rok 

2020 až k 10 %, v červnu 2020 byla míra 

nezaměstnanosti 7,7 %. Minimální mzda ve Francii se 

zvýšila v roce 2020 o 18,2 eur na 1 539,4 eur.  

FRANCIE 

Oficiální název Francouzská republika 

Počet obyvatel 67 012 883 (2019) 

Rozloha 
551 500 km2 + 92 301 km2 zámořská 
území 

Měna Euro 

Úřední jazyk Francouzština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (červen 2020) 7,7 % 

Produktivita práce k Ø EU28 (2019) 125,1 % 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100)  106 (Česko 92) 

Minimální mzda (2020) 1 539 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2019) 

Francie ČR 

Zpracovatelský průmysl  5 104 € 1 839 € 

Stavebnictví 4 584 € 1 726 € 

Velkoobchod a maloobchod 4 147 € 1 863 € 

Doprava a skladování 4 419 € 1 726 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: Evropská komise
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by 

šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité 

informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost 

a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Francie investorům nabízí možnost založení některé z forem obchodních společností (společnost s ručením omezeným, 

akciová společnost, akciová společnost zjednodušená, evropská společnost), založení reprezentační kanceláře nebo 

pobočky.  

U SARL (obdobě české s.r.o.) není stanoven minimální základní kapitál. Počet společníků může činit 2 až 100. U akciové 

společnosti činí minimální základní kapitál 37 tisíc eur. K založení akciové společnosti je potřeba alespoň 7 fyzických nebo 

právnických osob (u zjednodušené akciové společnosti je potřeba minimálně dvou osob). 

Daně 

Standartní sazba daně z příjmů právnických osob je ve 

Francii stanovena ve výši 31 % a snížená 28% sazba je 

určena pro firmy s obratem nižším než 250 mil. eur a 

zdanitelným příjmem do 500 tis. eur. Do roku 2022 by se 

sazba korporátní daně měla postupně snížit na 25 %. 

Ve Francii mají stanovenou progresivní daň z příjmu 

fyzických osob. Do zdanitelného příjmu ve výši 10 064 eur 

je sazba daně 0 %, 10 065 – 25 659 eur 11 %, 25 660 – 73 369 eur 30 %, 73 370 – 157 806 eur 41 %, nad 157 806 eur 

45 %.  

Základní sazba daně z přidané hodnoty ve Francii je stanovena ve výši 20 %. Snížená 10% sazba se aplikuje např. na 

některé potraviny, nápoje, v zábavním průmyslu, restaurační a stravovací služby aj., další snížená 5,5% sazba na určité 

druhy potravin, školní jídelny, knihy (krom e-knih) či na vstupy na sportovní akce. Supersnížená 2,1% sazba je určena na 

některé farmaceutické výrobky, časopisy a noviny či vstup na některé kulturní akce.  

Energetika 

Cena elektrické energie ve Francii v posledních letech kolísá a její aktuální výše činí 9,5 eur/kWh (2H/2019). Cena plynu 

má rovněž kolísavý vývoj, ve 2H/2019 činila 10,2 eur/GJ. 

Při výrobě elektrické energie se Francie spoléhá ze 73 % na jadernou energii. Dalšími zdroji jsou voda (12 %), zemní plyn 

(6 %) a vítr (5 %). Zbylá 4 % tvoří uhlí, ropa, biopaliva a odpad.  

Energetická závislost země se dlouhodobě pohybuje okolo hranice 50 % a aktuálně činí 47 % (průměr za EU27 je 58 %). 

Investiční pobídky 

Ve Francii je výrazně podporována oblast výzkumu a vývoje. Až 30 % výdajů souvisejících s činností ve výzkumu a vývoji 

může být osvobozeno od daně (do výše 100 mil. eur, nad tuto hranicí je to 5 % výdajů). Mezi další daňové pobídky patří 

daňová úleva v oblasti konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (CICE), která spočívá v nižších příspěvcích na sociální 

zabezpečení. Od ledna 2018 činí výše úlevy 6 % hrubé mzdy. Podporou zahraničních investic se zabývá státní agentura 

Business France, více informací je k dispozici zde. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2018, Global Peace Index 2020, Corruption Perceptions Index 2019, The 

Global Competitiveness Report 2019, Eurostat – Energy Dependence 2018 

Daně Sazba 

Korporátní daň  28 % / 31 % 

Daň z příjmu jednotlivců    0% / 11 % / 30 % / 41 % / 45 % 

DPH (základní/snížená) 2,1 % / 5,5 % / 10 % / 20 %  

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Francie ČR z počtu 

Doing Business 32. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 16. 8. 138 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 66. 8. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 23. 44. 198 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 15. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 46,6 36,7 Ø EU27 58,2 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://www.plateforme-attractivite.com/en/
http://www.doingbusiness.org/rankings
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/en/cpi/2019
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_07_50&plugin=1

