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VSTUP NA RUSKÝ TRH
“Vstoupit na ruský trh se známým brandem a rozpočtem v řádech milionů dolarů je v
podstatě hračka. V Moskvě nebo Petrohradu si koupíte drahé právnické, personální, daňové,
marketingové, realitní a další služby, které vám zajistí vše – od převzetí vašeho drahého
kufru na letišti až po asistentku poskytující ,komplexní' služby. Slovo ,drahé' především znamená
,standardní' – tedy, že vás nečeká překvapení v podobě vyhoštění, uzavření firmy, návštěvy
zajímavých hochů se zájmem o majetkový podíl, pravidelné měsíční kontroly úřadů nebo
bezplatné taxi na policejní stanici. Jestli patříte do této kategorie firem, pak se nemáte čeho
bát.“ Pavel Vosoba

SPECIFIKA
autokratický, byrokratický stát
cetralizace (Moskva)
převládají státní zakázky a “velké ryby”
konzervativní spotřebitel (výdaje na marketing, málo informací o
novinkách, nedůvěřiví)
velký potenciál (rozvoj infastruktury, potravinářství, strojírenství,
zdravotnictví atd.)

CO SI NEJDŘÍVE
PROMYSLET?
Prověřený obchodní partner

(důležitější než kdekoli jinde - místní pravidla jsou někdy nepochopitelná a trošku nelogická)

Sídlo společnosti

(Pořízení kanceláře je velice drahé. Někteří investoři zejména v počáteční fázi existence společnosti využívají služeb
poskytnutí sídla společnosti.)

Daňová politika

(Mezi vládou Ruské federace a vládou České republiky Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oblasti daní z příjmů a z majetku.)

Zisk
Zaměstnanci

JAKOU FORMU ZVOLIT?
Podíl v ruské právnické osobě
Pobočka zahraniční právnické osoby („филиал“)
Obchodní zastoupení (торговое представительство)
Společnost s ručením omezeným

(“общество с ограниченной ответственностью“) (dále jen „OOO“)

Akciová společnost („акционерное общество“) (dále jen „AO“)

Pobočka zahraniční právnické osoby
(„филиал“)

VHODNÁ FORMA PRO VELKÉ A
BOHATÉ NADNÁRODNÍ
SPOLEČNOSTI
PRO OSTATNÍ - MOŽNÉ (A ČASTÉ)
PROBLÉMY S RUSKÝMI ÚŘADY
(RŮZNÉ)
DŮLEŽITÁ FINANČNÍ
SAMOSTATNOST, ZNÁMOST
PROSTŘEDÍ

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
(торговое представительство)

TO UMOŽNÍ VYUŽÍVAT KANCELÁŘE
A BYTY JAK V ČESKÉM, TAK
SLOVENSKÉM DOMĚ – ROZDÍL V
CENĚ A KVALITĚ OPROTI RUSKÝM
MOŽNOSTEM SE URČITĚ ZPOČÁTKU
VYPLATÍ.

V PŘÍPADĚ OBCHODNÍHO
ZASTOUPENÍ PROBÍHÁ
FAKTURACE PŘÍMO MEZI
RUSKÝM A ČESKÝM SUBJEKTEM.
(VYŽADOVÁNÍ „DOMICILU“ POTVRZENÍ O MÍSTĚ, KDE SE NAŠE
PŘÍJMY ZDAŇUJÍ.

SPOLEČNOST S RUČENÍM
OMEZENÝM
(“ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ“) (DÁLE JEN „OOO“)
Zakladatelem „OOO“ mohou být jak ruské, tak zahraniční právnické a fyzické osoby
„OOO“ může být založena také jediným společníkem
„OOO“ může založit libovolný počet zakladatelů, ale nesmí překročit počet 50.
Výše základního kapitálu je nejméně stonásobek minimální mzdy (tj. 10.000 rublů).
Společnost vzniká zápisem do Jednotného rejstříku právnických osob.
Návrh na registraci společnosti se podává na příslušný federální finanční úřad. Základními přílohami
přikládanými k návrhu na zápis „OOO“ do Jednotného rejstříku právnických osob jsou: rozhodnutí o založení
společnosti, zakladatelské dokumenty (stanovy společnosti), doklad o zaplacení registračního poplatku,
potvrzení o zřízení sídla společnosti, dokumenty potvrzující unifikační údaje o společnících.
Dokumenty vydané na území cizího státu musí být přeloženy do ruského jazyka s úředně ověřeným
překladem a zároveň musí být superlegalizovány nebo ověřeny apostilou. dokumentů.
Při splnění všech náležitostí provede příslušný federální finanční úřad, jakožto registrační orgán,
zápis „OOO“ do 5 pracovních dnů

AKCIOVÁ SPOLEČNOST
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

ideální formou pro střední a především velké investiční
projekty
silnější pozici na trhu
dva typy akciových společností, otevřená akciová
společnost („OAO“) a uzavřená akciová společnost („ZAO“)
složitější postup při zakládání

(advokátní kanceláře, profesionální agentury)

Základní rozdíl mezi obchodními společnostmi na straně jedné a
pobočkami („филиал“) a obchodními zastoupeními („торговое
представительство“) na straně druhé spočívá v jejich statutu a
charakteru činnosti.
Obchodní společnost je obchodní organizace, která je právnickou osobou. Obchodní společnost
jedná vlastním jménem,
může vykonávat jakýkoli druh činnosti (který není zákonem zakázán)
může nabývat majetek
může uzavírat obchody
může být nositelem práv a povinnosti,
může být žalobcem i žalovaným u soudu

způsobem a zakládá se na dobu neurčitou, není-li ve stanovách společnosti stanoveno jinak
ručí za své závazky celým svým majetkem

Nyní větší probémy otevřít pobočku, či zahraniční
zastoupení (nejsou daňovými rezidenty)

Obchodní zastoupení a pobočky
Nejsou právnickými osobami.
Jsou samostatnými hospodářskými jednotkami právnické osoby, založenými mimo místo jejího sídla.
Právnická osoba, která je založila, jim poskytuje majetek a oni jednají jejím jménem.
Za činnost pobočky a zastoupení odpovídá právnická osoba jež je založila.
Zakládají se pouze na dobu určitou (x obchodní společnosti)
Akreditace zastoupení se uděluje max.na dobu tří (3) let, akreditace pro pobočky se uděluje max. na
dobu pěti (5) let, v obou případech s možností prodloužení.
Základní rozdíl mezi obchodním zastoupením a pobočkou spočívá ve vykonávaných funkcích.
Obchodní zastoupení reprezentuje zájmy zřizující společnosti a uskutečňuje ochranu těchto zájmů,
zatímco pobočka vykonává všechny nebo část funkcí zřizující společnosti.

KAŽDOU FIRMU TVOŘÍ PŘEDEVŠÍM LIDÉ

zaměstnání zahraničních pracovníků

(prokázat účelnost zaměstnání zahraničních pracovníků, nutné povolení,
kvóty vydávané vládou RF)

vysoce kvalifikovaný specialista (nevztahují se kvóty pro

vydávání pracovního povolení, zahraniční občan, který má takové
pracovní zkušenosti nebo výsledky v konkrétním oboru, že odměna za
jeho práci v RF za období nepřevyšující jeden rok činí minimálně
2 miliony rublů)

KAŽDOU FIRMU TVOŘÍ
PŘEDEVŠÍM LIDÉ
(V RUSKU PLATÍ DVOJNÁSOB)

nedůvěřivost (nedůvěřují si navzájem, natož zahraniční firmě)
chtějí jistoty

(stát moc jistot neposkytuje - chtějí fixní plat, prémie atd.)

potřebují mezinárodní brand (evropské a stibilní je populární)
pracovních nabídek je především v Moskvě a Petrohradě mnoho
(chybějí kvalitní pracovníci)

zaměstnejte nejdříve české lidi

(znalé místních poměrů) nebo poevropštělé pracovníky

Děkuji za pozornost.
skubalova.miroslava@gmail.com
skubalova@ceskymediator.cz

