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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá moţnostmi a podmínkami vstupu na náročný trh v Ruské 

Federaci z hlediska podmínek zaloţení firmy, nebo odkoupení jiţ existujícího podniku a 

specifik existujících právě pouze v Ruské Federaci. Práce je geograficky vymezena na 

Leningradskou oblast a hlavně její centrum metropol Petrohrad a oborově na oblast 

stavebnictví. Na základně analyzovaných skutečností v oblasti účetní, daňové a právní 

obsahuje doporučení, jakým způsobem a s pomocí jakých postupů vstoupit na trh. 
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oblast, daňové a právní podmínky, společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, trţní podmínky 

 

ABSTRACT 

This master thesis deals with possibilities and conditions of entry on challenging market 

in Russian Federation from the point of view of setting up of company or purchasing of 

a existing one and also from the point of view of specifications, which are existing only 

just in Russia. The assignment is geographically defined on Leningrad region with focus 

on the urban center St. Petersburg and with branch specified on construction industry. 

On basis of analyzed facts in the field of accounting standards, taxation and law 

environment this assignment contains the recommendations in which way and with help 

of which procedures enter the market. 
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ÚVOD 

Trh Ruské federace jiţ není nadále místo, které by české firmy aktivní v zahraničí měli 

přehlíţet. Negativní postoje svázané s událostmi let minulých a téměř dvě desetiletí, kdy 

Česká Republika obracela svá záda k východu, se konečně pomalu blíţí ke konci. Firmy 

z naší malé země mají určitě co nabídnout zákazníkům v „zemi neomezených 

moţností“.  

 Největší přednosti českých firem na východních trzích jsou podle mého názoru 

zejména stále vysoké povědomí o značkách různých druhý z minulosti, které mají stále 

„zvuk“ a jsou spojeny s kvalitou ještě i dnes a druhou, neméně významnou předností 

jsou cenné zkušenosti z transformace ekonomiky z centrálně řízeného systému na 

systém trţní. Jinak řečeno v celém post-sovětském bloku dnes probíhají změny, se 

kterými my jiţ máme osobní zkušenosti z naší vlasti. A to je právě ta naše příleţitost. 

 Oblast stavebnictví je kaţdopádně jedna z nejvíce atraktivních a nejrychleji se 

rozvíjejících. Kdyţ si vzpomeneme, kolik moderních kancelářských budov, nákupních 

center nebo i obytných staveb u nás vzniklo v poslední době, nato vše Rusko ještě čeká. 

Na druhou stranu úroveň kvality, dodrţování termínů a uţívání moderních stavebních 

postupů na tomto obrovském trhu ruské stavební firmy ještě stále moc neumí. Obrovské 

přísliby vlády investování státních peněţ do infrastruktury, zimní olympijské hry 

v jihoruském městě Soči v roce 2014 anebo rychle se zvyšující kupní síla bezstarostně 

utrácejících 140 milionů rusů, to jsou hlavní lákadla tohoto trhu. 

 Vstup není jednoduchý, byrokratická zátěţ je obrovská, úplatky na denním 

pořádku, trh je stále rizikový, ale vysoká ziskovost je vţdycky spojená s rizikem. Na 

druhou stranu Rusko jiţ není tím „divokým východem“ jak bylo v tzv. „době temna“ 

na konci 20 století, tím méně mnou vybraná oblast RF s centrem v druhém 

nejlidnatějším městě Petrohradu, nacházejícím se nejblíţe Evropě a také 

charakteristikou se blíţící k Evropě. Příleţitostí je spoustu, jen se jich chytit. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  

Hlavním cílem práce, jak je jiţ zřejmé z názvu je jednak podmínky, ale také způsob, 

jakým co nejvýhodněji, nejlevněji a celkově nejlépe zaloţit menší stavební firmu 

v Ruské federaci. Díky obrovské velikosti Ruska jsem se zaměřil spíše na oblast 

severozápadu neboli na tzv. Leningradskou oblast s centrem v druhém nejlidnatějším 

městě Ruska Petrohradem.  

 

Ke splnění hlavního cíle je nutné splnit cíle dílčí: 

 Získat co nejvíce vhodných zdrojů literatury popisující řešený problém 

 Analyzovat, jakým způsobem je moţné v RF podnikat pro zahraničního investora 

 Analyzovat trţní oblasti stavebnictví s výhledem do budoucna 

 Zjistit stručné specifika Ruského trhu v oblasti bankovnictví, účetnictví daňové 

problematiky 

 Formulovat závěr, jaká forma vstupu na trh je optimální, upozornit na úskalí 

systému a zamyšlení se nad budoucím vývojem 

 

Při zpracování byly pouţity objektivní teoretické metody obecně pouţívané 

kvantitativního charakteru. Postup analýzy byl následující: 

 Rozklad jevu na základní prvky 

 Vyčlenění rozhodujících činitelů 

 Vytipování podmínek umoţňujících, aby se projevily rozhodující vlivy na 

zkoumaný jev 

 Kvantitativní vyjádření 

 

Práce je určena jak pro fyzické tak i pro právnické osoby které zvaţují proniknout na trh 

v Ruské Federaci se svou jiţ existující menší stavební firmou. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Celá druhá kapitola se zaměřuje na rámcové poznatky vyplívající ze současného stavu 

Ruského trhu, jeho specifik ve všech moţných oblastech přímo se týkajících zaloţení 

nové společnosti.  

2.1 Stručná charakteristika Ruské federace a její současná situace 

V následujících kapitolách je napsáno nemnoho informací o Ruské federaci, která by 

měly pomoct čtenáři si zvyknout na myšlení ve velkém, které je nezbytné pro hlubší 

porozumění obrovitého ruského trhu, který se po dekádách v krizi opět staví na nohy. 

 

2.1.1 Základní informace 

[5] 

Oficiální název:  Ruská federace – Rusko  

Российская Федерация – Россия 

 

Geografie a členění RF 

 Rozloha: 17 075 400 km
2
 

Ruská federace se rozprostírá z východního okraje Evropy přes celou oblast Euroasie aţ 

po pobřeţí Pacifického oceánu. I přes kolaps Sovětského svazu RF zůstává největší 

zemí světa, co se týče rozlohy. 

 

Ruskou federaci tvoří 83 subjekty: 21 republika 2 města federálního významu (Moskva 

a Petrohrad), 9 krajů, 46 oblastí, 1 autonomní oblast (Ţidovská autonomní oblast) a 4 

autonomní okruhy - rozdělené na základě výnosu prezidenta č. 849 z 13. 5. 2000 do 

sedmi federálních okruhů 

 

Populace 

 Počet obyvatel: 142,0 mil. (leden 2008), hustota obyvatelstva: 8,26 na 1 km
2
 

 Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 74,7 mil. (přibliţně 52 %) 

Přestoţe zhruba 80% populace země je etnicky ruská, Ruská federace je 

mnohonárodnostní stát s významnými minoritními skupinami jako například Tataři 
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(3,8%) nebo Ukrajinci (2%). Okolo 73% obyvatel ţije v městských oblastech a 13 měst 

je čítá více neţ 1 milion obyvatel. 

 

Peněžní jednotka a její členění 

Ruský rubl (RUB) se dělí na 100 kopějek. Státní banka (Центральный банк России) 

vyhlašuje na kaţdý den oficiální kurs RUB/USD a RUB/EUR. Aktuální kurz ze dne 15. 

dubna 2008 byl 23,51 RUB za 1 USD a 37,06 za 1 EUR. 

 

2.1.2 Ekonomické specifikace 

[8] 

 Hrubý domácí produkt (GDP): 1 286 000 miliard USD (odhad 2007) 

 Reálný růst mezd za rok 2007: 16,2% 

 Přebytek státního rozpočtu za rok 2007: 1 796 miliard RUB (5,4 % HDP) 

 Výše stabilizačního fondu (příjmy z ropy): 156,81 miliard USD 

 

Od rozpuštění Sovětského svazu v roce 1991 se podařilo Rusku implementovat celou 

řadu reforem ihned po rozpadu centrálně plánované ekonomiky. Kromě rozsáhlého 

programu privatizace na začátku posledního desetiletí dvacátého století byly také 

zavedeny reformy, které například odstranily cenové kontroly, zapříčinily pokles 

státních dotací, role státního sektoru v ekonomii postupně ustupovala, byla započata 

podpora sektoru průmyslu a sluţeb, začala probíhat liberalizace zahraničního obchodu 

včetně podpory růstu exportu, došlo k redukci regulace přesunu kapitálu a v neposlední 

řadě stát začal také podporovat zahraniční investice. 

 

Přestoţe překáţky centrálně plánované ekonomiky padly, je stále příliš brzo posuzovat 

RF jako stát, v kterém plně funguje volný trhu, i přestoţe jak Spojené státy americké, 

tak i Evropská unie tento status podporují. Protoţe prvních pět let období reforem 

několikanásobně zmenšilo jak kapacitu, tak velikost ruské ekonomiky díky moţná 

nevyhnutelným chybám jak na federální tak na regionální úrovni při zavádění těchto 

reforem, rostoucí prosperita v tomto období se bohuţel vyhnula většině ruské populace 

a uţívali si jí především rychle zbohatlí moderní kapitalisté a lidé s kontakty na 
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nejvyšších místech. Aţ v poslední době ekonomické ukazatele začaly ukazovat 

pozitivní směr růstu, jako například růst HDP průměrně o 6,8% ročně mezi roky 1999-

2004. Tento rapidní růst můţe být připsána za vrub vysokým cenám ropy, slabému 

rublu a růstu sektoru sluţeb a průmyslu. Ruské pokračující ekonomické nesnáze 

pocházejí ve velkém měřítku ještě z dědictví umělé sovětské alokace zdrojů. Po 

odstranění komunistického reţimu byla ekonomika rychle vystavena velkému mnoţství 

podvodů, nesprávných manaţerských rozhodnutí a korupci. Ekonomiku také trápil 

nerovný růst příjmů v tomto období, růst šedé ekonomiky, pokles vládních výnosů i 

výdajů a nedostatečně silná makroekonomická politika.  

 

Ekonomické problémy země se dále prohloubily po finanční krizi v Srpnu 1998. 17. 

Srpna 1998 Ruská vláda vyhlásila devadesátidenní moratorium na splátky určitých 

zahraničních dluhů současně s plánovanou restrukturalizací státního dluhu pomocí 

vládních dluhopisů. Následující kombinace platební neschopnosti a devalvace vedla 

téměř ke kolapsu privátního bankovního sektoru a zapříčinila paniku na světových 

trzích. Výsledek této krize vedl k zhoršení ţivotních podmínek většiny populace, 

ekonomické recesi a intenzivnímu úniku kapitálu. 

 

Z finanční krize roku 1998 se Rusku podařili poměrně rychle vymanit a to díky jiţ 

několik let trvajícímu růstu cen ropy. Finanční pomoc ze zahraničí není uţ více 

zapotřebí a dokonce v minulosti velice vysoký zahraniční dluh země se podařilo z větší 

části splatit. Od roku 2000 investice do fixního kapitálu rostly ročně průměrně o 10%, 

přičemţ osobní příjmy rostly ročně průměrně o 12%. Tyto úspěchy ve spojení 

s obnovenou snahou vlády o strukturální reformy zvedl důvěru podnikatelů a investorů 

a vytvořili nové podnikatelské příleţitosti například v oborech telekomunikací, 

stavebnictví a především energetiky. 
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Tabulka 1: Vývoj základních makroekonomických ukazatelů Ruské federace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Goskomstat, 2007,  www.gks.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

počet obyvatel (mil. osob) 144,6 143,8 143,0 142,4 142,2 

inflace (%) 12,0 11,7 10,9 9.0 11,9 

HDP (%) 7,3 7,1 6,4 7,5 8,1 

investice do základního jmění (%) 12,5 10,9 10,5 11,0 21,1 

přímé zahraniční investice (mld. USD) 6,2 10,0 26,8 13,5 80,0 

reálné příjmy obyvatel (%) 13,7 8,2 8,5 10,2 10,4 

export (mld. USD) 133,6 183,5 245,3 304,5 355,2 

import (mld. USD) 76,1 96,3 125,1 163,9 223,1 

nezaměstnanost (mil. osob) 6,2 5,9 5,7 5,3 5,8 

HDP v mld. RUB 13 243 17 048 21 620 26 781 32 988 

HDP na obyvatele v tis. RUB 92 119 151 188 232 

http://www.gks.ru/
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2.2 Podrobnější charakteristika Leningradské oblasti a Petrohradu 

Kvůli své rozsáhlosti a také vysoké odlišnosti jsem si vybral oblast RF, která se jednak 

svou polohou, ale také svou charakteristikou nejvíce blíţí Evropě. Také je jedinou 

oblastí, kde Rusko sousedí s vyspělou zemí Evropské unie – s Finskem a také proto má 

svá zvláštní specifika v porovnání s jinými oblastmi. 

2.2.1 Základní informace spojené s ekonomií 

[8] 

Město Petrohrad (Санкт-Петербург) se nachází na řece Něvě na 

východním okraji Baltského moře. Bylo zaloţeno za vlády cara Petra 

Velikého a od té doby na více neţ dvě století se stalo hlavním městem Ruské říše. 

V současnosti počet obyvatel převyšuje 4,6 milionu a s celou aglomerací čítající více 

neţ 6 milionů občanů je druhým největším centrem Ruska. 

 

Tabulka 2: Základní makroekonomické ukazatele Petrohradu a Leningradské oblasti 

 

 

Zdroj: Санкт-петербургские ведомости 

 

 

 

 Sankt Peterburg (SPb) Leningradská oblast (LO) 

 2007 
% ve vztahu 

k 2006 
2007 

% ve vztahu 

k 2006 

obrat firem (v mld. rub běţných cen) 3101,6 137,5 712,3 122,9 

index průmyslové výroby - 110,0 - 102,6 

objem výroby stavebnictví (v mld. rub běţných cen) 228,9 121,6 56,5 91,1 

investice do základního kapitálu (v mld. rub běţných cen) 207,0 127,8 102,2 84,4 

objem zemědělské výroby (v mld. rub běţných cen) - - 37,8 104,2 

objem výkonů dopravy (v mld. rub běţných cen) 164,4 120,6 63,5 110,6 

objem výkonů spojů (v mld. rub běţných cen) 83,6 120,4 3,1 112,3 

obrat maloobchodu (v mld. rub běţných cen) 441,1 115,1 103,3 121,2 

reálné příjmy obyvatel - 110,1 - 116,7 

průměrná měsíční mzda (rub) 16161 126,9 12611 125,9 
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2.3 Trţní podmínky 

Kapitola trţní podmínky má za cíl přiblíţit formy vstupu zahraniční společnosti do RF 

ta také obsahuje výtahy ze systému bankovnictví, účetnictví a také daňová specifika 

trhu. 

2.3.1 Formy vstupu zahraniční společnosti na ruský trh 

Při vstupu zahraniční firmy na Ruský trh má firma několik moţností. Nejvíce pouţívané 

formy jsou buď vytvoření ruského právnického subjektu anebo zaloţení pobočky nebo 

přímého zastoupení zahraničního právnického subjektu. V případě zahraničního 

investora – fyzické osoby můţe tento investor podnikat jako ţivnostník.  

 

2.3.1.1 Společnost s ručením omezeným 

[11], [12], [13] 

Právní status společnosti s ručením omezeným (Oбщество с Oграниченной 

Oтветственностью) je upraven ve Federálním zákoně Ruské federace č. 14-FZ, ze 

dne 8. 2. 1998. Je vhodnou volbou, jestli investor zakládá plně vlastněnou společnost, 

nebo jestli chce podléhat výrazně jednodušším administrativním povinnostem. Také 

proces zakládaní je značně rychlejší a v případě nutnosti např. navýšení základního 

kapitálu společnosti je vyšší flexibilita tohoto právního subjektu výhodou. 

 

Na druhou stranu tato forma společnosti není vhodná v případě společenství typu „joint 

venture“ a to z následujícího důvodu. Kaţdý podílník má právo kdykoliv opustit 

společnost bez udání jakéhokoliv důvodu a bez ohledu na ostatní společníky. Také 

společník/společníci, kteří vlastní sami nebo dohromady alespoň 10% podílu ve firmě 

mohou soudně poţadovat vyloučení jiného podílníka. 

 

Počet společníků 

Společnost s ručením omezeným můţe být zaloţena jednou nebo více osobami nebo 

právnickými subjekty. Nicméně jestli počet společníků překročit 50, subjekt musí být 

přeměněn na otevřenou akciovou společnost do jednoho roku. Mimoto společnost 

s ručením omezeným nemůţe být vlastněna jedním společníkem, který vystupuje ve 

formě podnikatelského subjektu skládajícího se pouze z jedné osoby. Základní kapitál je 
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rozdělen podle jednotlivých podílů drţených společníky, jak je uvedeno v zakládací 

listině. 

 

Práva společníků 

Společníci mají právo: 

 účastnit se řízení společnosti v souladu se způsoby uvedenými v zákonu č. 14-FZ a 

v zakládací listině 

 mít moţnost přístupu k informacím týkajících se aktivit společnosti, mít přístup 

k účetnictví a dalším dokumentům v souladu se zakládací listinou. 

 účastnit se rozdělování zisku 

 prodávat nebo jinak převádět své podíly na základním kapitálu společnosti, nebo 

jejich části, jednomu nebo více společníkům ve společnosti v souladu se zákonem o 

s.r.o. a stanovami společnosti. 

 odejít ze společnosti bez schválení ostatními společníky 

 obdrţet část majetku zbylé po vyrovnání s věřiteli v případě likvidace společnosti 

 jsou-li vklady zakladatelů ООО do základního kapitálu společnosti tvořeny 

nepeněţitými vklady, jejichţ hodnota nepřevyšuje dvěstěnásobek minimální mzdy, 

mají zakladatelé právo provést sami ocenění majetku tvořícího nepeněţité vklady 

Společníci mají také další práva podle zákona o s.r.o. a mohou obdrţet dodatečná práva 

uvedená ve stanovách nebo zakládací listině v průběhu zakládání společnosti, nebo 

později schválená na valné hromadě společnosti. 

Následující téma by měla být zváţena při vytváření dodatečných práv společníků s.r.o.: 

 v případě rozhodování o dodatečných právech účastníků na valné hromadě tato 

rozhodnutí musí být přijata jednomyslně 

 dodatečná práva uloţena na konkrétního společníka nejsou přenosná na jakéhokoliv 

druhého účastníka v případě převodu podílu 

 

Povinnosti společníků 

Po společnících je poţadováno: 

 vloţit podíl na základním kapitálu podle specifikací v zákonu o s.r.o. a zakládací 

listině v době specifikované v zákoně o s.r.o. 

 veškeré informace o aktivitách společnosti udrţovat jako důvěrné 
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Společníci v s.r.o. mají také další povinnosti, jak je uvedeno v zákoně o s.r.o. a mohou 

obdrţet dodatečné povinnosti v průběhu zakládání společnosti, které budou uvedeny 

ve stanovách nebo zakládací listině, nebo později schválená na valné hromadě 

společnosti. 

 

Následující témata by měli být zváţena při vytváření dodatečných povinností 

společníků: 

 v případě rozhodování o dodatečných povinnostech účastníků na valné hromadě tato 

rozhodnutí musí být přijata jednomyslně 

 jestli rozhodnutím valné hromady konkrétní podílník obdrţí dodatečné povinnosti, 

tak tento krok musí být schválen dvoutřetinovou většinou hlasujících a součastně 

společník, který obdrţí dodatečné povinnosti, hlasoval v prospěch takového 

rozhodnutí, nebo souhlasil v písemné formě 

 dodatečné povinnosti uloţené na konkrétního společníka nejsou přenosné na 

jakéhokoliv druhého účastníka v případě převodu podílu 

 

Základní kapitál 

Základní kapitál se skládá z podílů, které společníci vloţili do společnosti. Počáteční 

základní kapitál nesní být niţší, jak stonásobek zákonné minimální mzdy (tj. 

v současnosti ne niţší jak 10 000 rublů). 

 Nejméně 50% základního kapitálu musí být splaceno dnem registrace 

společnosti a zbytek doplacen do prvního roku po této operaci. Podíl můţe být ve formě 

peněţní nebo nepeněţní. V případě splacení základního kapitálu peněţitými prostředky 

se vyţaduje zaloţení zvláštního bankovního účtu určeného pouze pro účely sloţení 

peněţních vkladů do základního kapitálu společnosti. Základní kapitál můţe být 

navýšen pouze v případě, ţe původní základní kapitál byl zcela splacen.  

 

Podíly společníků 

Podíl společníka v společnosti s ručením omezeným není v Ruské federaci povaţován 

za cenný papír. Proto v kontrastu s akciovou společností tento podíl není zapotřebí 

registrovat. 
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 Společník můţe svůj podíl prodat třetí straně, nicméně je nutné při tom vzít v 

úvahu přednostní práva dalších společníků na nabytí tohoto podílu za cenu odpovídající 

hodnotě nabídky učiněné vůči třetí osobě. 

 Společník nebo společníci s podílem vyšším jak 10% mohou vyţadovat 

vyloučení kteréhokoliv společníka z důvodu hrubého porušení svých povinností 

společníka, nebo kdyţ jeho činy váţně poškozují společnost nebo její činnost. 

 

Struktura vedení společnosti  

Valná hromada je nejvyšším rozhodovacím orgánem společnosti s ručením omezeným a 

téměř veškeré záleţitosti týkající se společnosti padají pod její kompetence. I přestoţe 

společníci se dohodnou na sestavění dozorčí rady, budou jí moc delegovat jen omezené 

mnoţství pravomocí. 

 

Valná hromada má výhradní právo: 

 doplňovat stanovy 

 doplňovat zakládací listinu 

 definovat základní cíle a strategii s.r.o. 

 delegovat soukromé organizaci nebo podnikateli pravomoc vyhrazenou vedení 

společnosti a schvalovat podmínky smluv s takovými organizacemi nebo 

podnikateli 

 udělovat dodatečné pravomoci a dodatečné povinnosti společníkům s.r.o. 

 schvalovat výroční zprávu a rozdělení zisku 

 měnit výši základního kapitálu s.r.o. 

 schvalovat směrnice fungování vnitřních procesu ve společnosti 

 reorganizovat popřípadě likvidovat společnost 

Operativní řízení s.r.o. je odpovědností výkonného orgánu, který se můţe skládat buď 

pouze z osoby generálního ředitele, nebo také kombinace generálního ředitele a 

managementu společnosti. Výkonný orgán je odpovědný za všechny záleţitosti, které 

nespadají do kompetence správní rady nebo valné hromady. Valná hromada se můţe 

rozhodnou delegovat pravomoci výkonného orgánu soukromé organizaci nebo 

podnikateli na smluvním základě. 
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2.3.1.2  Akciové společnosti ZAO a OAO 

[11], [12], [13] 

Zakládání a fungování akciových společností v RF se řídí federálním zákonem o 

akciových společnostech č, 208-FZ ze dne 26. 12. 1995. I přestoţe zavedení zákona o 

společnostech s omezeným ručením o 2 roky později sníţilo v určitých případech 

atraktivitu této právní formy podnikání, akciové společnosti jsou stále velice oblíbené. 

V zákoně jsou vymezeny 2 typy akciových společnosti: 

 Uzavřená akciová společnost (закрытое акционерное общество) 

 Otevřená akciová společnost (oткрытое акционерное общество) 

Akciové společnosti mají obecně neomezené mnoţství akcionářů. Akcionáři 

v otevřených akciových společností mohou volně disponovat s akciemi. Počet akcionářů 

uzavřené akciové společnosti nesmí překročit 50, jestli se tak stane, tak do jednoho roku 

se musí společnost přetransformovat z uzavřené formy do otevřené. Stejně jako 

společníci v s.r.o., akcionáři v uzavřené a.s. mají právo odmítnout prodej podílu na 

společnosti třetí straně za cenu nabídnutou třetí stranou. Akcionáři obou typů 

společností mají přednostní právo koupit akcie upsané v nové emisi v poměru 

odpovídajícímu jejich vlastním podílům.  

Akcionáři otevřené akciové společnosti mají přednostní právo koupit akcie 

upsané v nové emisi odpovídajícímu jejich vlastním podílům, ale nemají právo 

odmítnout prodej podílu na společnosti třetí straně za cenu nabídnutou třetí stranou.  

 Obě formy akciových společností má povinnost spravovat seznam akcionářů. 

Seznam musí obsahovat informace o kaţdém registrovaném podílníkovi včetně čísla, 

kategorie, a druhu akcí, které vlastní. Akciová společnost s více neţ 50 podílníky má 

povinnost delegovat správu registru licencovanému registrátorovi.  

 

Základní kapitál 

Základní kapitál otevřené akciové společnosti v RF musí být vyšší jak tisícinásobek 

Ruské minimální mzdy. Uzavřená akciová společnost lze zaloţit s minimálním ve výši 

stonásobku minimální mzdy – v současnosti se jedná zhruba o částku 10 000 rublů. 

 V kontrastu s s.r.o. zakladatelé a.s. musí splatit 50% základního kapitálu do třech 

měsíců od vlastní registrace, zbytek je nutné doplatit do prvního roku činnosti.  
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Akcie a jiné typy cenných papírů 

Akciová společnost můţe vydávat cenné papíry ve formě akcií, obligací a opcí. 

V kaţdém případě tyto cenné papíry musejí být zaregistrovány u Federální sluţby pro 

finanční trhy, která nahradila v Dubnu 2004 Federální komisi pro trh s cennými papíry. 

Akciová společnost můţe vydávat kmenové akcie a/nebo několik druhů preferenčních 

akcií. Celková hodnota preferenčních akcií nesmí překročit 25% základního kapitálu 

společnosti. 

 

Struktura managementu 

Jak otevřené tak uzavřené a.s. musí ustanovit 2 řídící orgány: valnou hromadu a 

představenstvo společnosti. Otevřená akciová společnost s více neţ 50 podílníky má za 

povinnost ještě zvolit dozorčí radu společnosti. Otevřená akciová společnost s méně neţ 

50 podílníky a všechny uzavřené společnosti mohou, ale nemusí zvolit dozorčí radu. 

Pravomoci dozorčí rady jsou definovány v zakládací listině. 

 Dodatečně k řídícím orgánům je nutné také buď ustanovit vnitřní komisi pro 

audit, anebo zvolit vnitřního auditora pro dohled nad finančními i ekonomickými 

procesy ve společnosti. Členy těchto orgánů volí akcionáři. 

 Valná hromada je nejvyšším řídícím orgánem dohlíţejícím na činnost 

společnosti. Její pravomoci jsou uvedeny v zákonu o akciových společnostech a 

nemohou být pozměněny. Kaţdá kmenová akcie představuje jeden hlas na valných 

hromadách a většina rozhodnutí je tvořena principem prosté většiny hlasů, avšak pro 

určitá klíčová rozhodnutí je zapotřebí kvalifikovaná většina 75% hlasujících. 

 Za operativní fungování společnosti je zodpovědný výkonný orgán, který můţe 

tvořit buď jedna osoba (generální ředitel), anebo se můţe skládat jak z generálního 

ředitele, tak top managementu. Výkonný orgán je odpovědný za veškeré záleţitosti, 

které nespadají do odpovědnosti dozorčí rady nebo valného shromáţdění. Valná 

hromada můţe (většinou hlasů) delegovat pravomoci výkonného orgánu na jinou 

komerční organizaci nebo na manaţera na smluvním základě, nicméně takovéto 

rozhodnutí musí korespondovat s rozhodnutím dozorčí rady v této záleţitosti.  
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2.3.1.3 Obchodní zastoupení v RF  

[11]  

Obchodní zastoupení zahraniční firmy v RF je oprávněno spolupracovat a vykonávat 

pomocné funkce za účelem propagace svého zahraničního zakladatele. Obchodní 

zastoupení nemohou provádět komerční činnost v Rusku. Právě proto většina 

obchodních zastoupení není vystavena dani ze zisku. 

 

2.3.1.4 Pobočka zahraniční společnosti v RF 

[11], [13] 

Pobočka zahraniční společnosti je oddělená část zahraničního právního subjektu, 

kterému podléhá a můţe plnit všechny, nebo jen některé činnosti svého zakladatele. 

Pobočka by měla mít ředitele nebo vedoucího pobočky, který provádí rozhodnutí na 

základě kompetence předané od mateřské společnosti. Protoţe pobočka není 

povaţována za samostatný právní subjekt, veškerá práva a povinnosti připadají na 

mateřskou společnost. Pobočka je nevhodná pro určité činnosti, jako například takové, 

které potřebuju ke svému provozu certifikáty vydávané Ruskými subjekty. 

 

Pobočka zahraniční firmy musí být akreditovaná a registrovaná u Státní registrační 

komory. Kaţdých pět let je nezbytné akreditaci obnovovat. Při zakládání své pobočky je 

nutné se také registrovat u daňových orgánů, k odvodům na sociální pojištění a k dalším 

státním orgánům. 

 

2.3.2 Porovnání definování malých a středních podniků EU versus RF 

[4] 

Rozdělení společností podle velikosti se řídí Federálním zákonem RF č. 209-FZ O 

rozvoji malých a středních společností v RF 
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Tabulka 3: Definice malých a středních podniků podle EU a RF 

 

Zdroj: Doing business in St. Petersburg 

<http://doingbusiness.spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=118> 

 

2.3.3 Stručné seznámení s daňovým systémem 

[11], [14], [15] 

Reformy daňového systému federace byly nastartovány v roce 1999 a mířili 

k zjednodušení a sníţení daňového zatíţení.  

 

První část Daňového zákoníku vstoupila v platnost právě v roce 1999, zabývající se 

obzvláště administrativními a procesními pravidly. Poslední pozměňovací návrhy 

vstoupili v platnost 1. Ledna 2007 a upřesnili tato pravidla díky sedmiletým 

zkušenostem s prvotně vydaným zákonem. 

 

Druhá část Daňového zákoníku upravující spotřební daně, DPH, daně z příjmů a 

sjednocená sociální daň vstoupila v platnost v roce 2001 následovaná úpravami daně 

z příjmů a novou daní z těţby nerostných surovin. 

 

Celý systém daní se v RF dělí do tří úrovní daní: 

 daně federální – DPH, spotřební daň, daň z příjmu, unifikovaná sociální daň, daň 

z příjmů fyzických osob, daň z těţby nerostných surovin, vodní daň a několik 

dalších daní 

 daně regionální – daň z majetku právnických osob, dopravní daň, daň z hazardních 

her 

 daně místní – pozemková daň a daň z majetku fyzických osob 

EU SME definice (01.01.2005) 
střední malé mikro 

EU Rusko EU Rusko EU Rusko 

Počet zaměstnanců, a 250 101-250 50 15-100 10 0 - 15 

buď: roční obrat, max. 50 mil. € - 10 mil. € - 2 mil. € - 

nebo: roční rozvaha, max. 43 mil. € - 10 mil. € - 2 mil. € - 
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Tabulka 4: Daně spojené s fungováním společnosti 

 

Zdroj: [15] 

 

(a) Základní daň z příjmů právnických osob se skládá z 6.5% odvodu federální vládě a 17.5% odvodu regionální 

vládě. Regionální vláda má právo sníţit regionální sloţku daně aţ o 4%, coţ ústí v koncovou daň z příjmů ve výši 

20% 

(b) Kapitálové zisky v RF jsou daněny stejně jako daň z příjmu právnických subjektů 24%. Přesto určité kapitálové 

zisky zahraničních právnických osob mohou být daněny 20%  

(c) Dividendy placené ruskými společnostmi jiným ruským společnostem nebo ruských daňovým rezidentům jsou 

daněny ve výši 9%. Danění ve výši 15% se vyměřuje, kdyţ buď příjemnce, nebo plátce dividend je zahraniční právní 

subjekt. Od 1 ledna 2008 dividendy, které obdrţí ruské společnosti od kvalifikovaných účastníků budou osvobozeny 

od daně. 

(d) Příslušná procenta záleţí na typu úročení a také na datu vydání relevantních obligací a dluhopisů 

(e) Tyto sráţkové daně se týkají zahraničních právních subjektů pro příjem, který není připisovaný k trvalému sídlu 

v RF. 

 

2.3.3.1 Daň z příjmu právnických osob 

V RF se dělí daňoví poplatníci daně z příjmu právnických osob na ruské právní subjekty 

(RPS) a zahraniční právní subjekty (ZPS), které podnikají v Rusku prostřednictvím 

trvalého zastoupení a/nebo získávají příjem ze zdrojů v RF. 

 

 

 

Název Hodnoty 

Daň z příjmu právnických osob 24% (a) 

Daň z kapitálového zisku 24% (b) 

Sráţkové daně 

Daň z dividend 0/9/15% (c) 

Úroky na určité typy státních a obecních cenných papírů, hypotéčních dluhopisů 0/9/15% (d) 

Jiné úroky placené zahraničním společnostem 20% (e) 

Honoráře z patentů, know-how apod. placené zahraničním společnostem 10% (e) 

Platby z ostatních zdrojů příjmů ruského původu zahraničním společnostem 20% (e) 

Čisté provozní ztráty (v letech) 

přenesené vzad 0 

přenesené vpřed 10 
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Ruské právní subjekty (RPS) 

Ruské právní subjekty jsou daněny na základě jejich celkového příjmu. Neexistuje 

společné zdanění holdingů, nebo skupin firem. Kaţdý jednotlivý právní subjekt je 

zdaněn samostatně. 

 

Trvalé zastoupení (TZ) zahraničních právních subjektů (ZPS) 

Trvalé zastoupení zahraničních právních subjektů v RF můţe být ve formě pobočky, 

obchodního zastoupení, divize, agentury, nebo jakékoliv jiné ekonomicky nezávislé 

jednotky, přes kterou se provádí podnikatelské aktivity v Rusku. Tyto podnikatelské 

aktivity zahrnují pouţití podzemních zdrojů, výstavbu, výrobu a montáţ, prodej zboţí 

ze skladu a další sluţby různého druhu. 

 Předpokládá se, ţe trvalé zastoupení bude vytvořeno v momentě, kdy divize, 

nebo subjekt začne regulérně vyvíjet svou podnikatelskou činnost. Termín regulérně 

není přesně definovaný a stanovení, jestli trvalé zastoupení vzniká jako výsledek 

aktivity subjektu záleţí na konkrétní situaci. 

 

Daňový základ 

Zdanitelný zisk Ruské společnosti je stanoven jako hrubý příjem poníţený o 

odpočitatelné poloţky. 

 Zisk zahraničních právních subjektů podléhající dani je definovaný jako příjem 

obdrţený přes trvalé zastoupení poníţený o náklady způsobené ZPS ve vztahu 

k aktivitám PZ a příjem, získaný z jiných zdrojů z RF. 

 Zdanitelný zisk je normálně stanovován na základě časového rozlišení. 

Daňovým poplatníků je povoleno pouţívat metody hotovostního základu pouze 

v případě, ţe jejich čtvrtletní prodeje nepřekročí jeden milion rublů v průměru ve 

čtyřech předcházejících kvartálech. 

 

Zdanitelný příjem 

Hrubý příjem zahrnuje příjem z prodeje výrobků (práce a sluţeb), příjem, který není 

uskutečněný formou prodeje jako například úroky z půjček, příjem z pronajatého 

majetku, dividendy a jiné příjmy. 

 Zdanitelný příjem je poníţený o odpočitatelné poloţky. 
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Příjem nepodléhající zdanění 

Daňový zákoník obsahuje seznam příjmů, které se neberou v úvahu při stanovování 

daňového základu. 

 Nejvýznamnější výjimkou uvedenou v daňovém zákoníku je výjimka, kdyţ RPS 

obdrţí peněţní prostředky bez protiplnění a to buď od svého ústředí (právnické nebo 

fyzické osoby), které vlastní více neţ 50% základního kapitálu, nebo od pobočky, kdyţ 

RPS vlastní více neţ 50% této pobočky. Tato výjimka platí, pokud se obdrţená aktiva 

do jednoho roku nepřevedou třetí straně.  

 Další výjimky ustanovené v daňovém zákoníku zahrnují zejména: výjimku při 

navýšení základního kapitálu, obdrţení půjčky, aktiv obdrţených jako záruku,a další 

specifické výjimky. 

 

Odpočitatelné náklady 

Obecně náklady se povaţují za odpočitatelné pro daňové účely, jestli jsou ekonomicky 

oprávněné patřičně zdokumentované (připravené v souladu se zákony RF), jestliţe 

nejsou uvedeny v Daňovém zákoníku jako neuznatelné. Daňový zákoník obsahuje 

seznam odpočitatelných nákladů, avšak tento seznam je explicitně otevřený a slouţí 

pouze jako dodatek k primárním podnikatelským účelům. 

 

Odpisování 

Hmotný a nehmotný majetek se můţe odepisovat, podkut má vyšší ţivotnost neţ 12 

měsíců a pořizovací cenou vyšší neţ 10 000RUB. 

 Daňoví poplatníci mohou sdruţovat aktiva do skupin podle typu a ţivotnosti. 

Metody odpisování, mezi kterými je moţné si vybrat jsou: metoda rovnoměrného 

odpisování a metoda zrychleného odpisování, i kdyţ druhá zmíněná nemůţe být pouţitá 

při odpisování dlouhodobých aktiv. Přesné hodnoty odpisů jsou uvedeny v samostatné 

vládní vyhlášce, která také uvádí alokaci různých typů aktiv do odpisových tříd. 
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Tabulka 5: Rozdělení odpisových tříd v RF 

 

Odpisová 

skupina 

Ţivotnost 

(v letech) 
Druh hmotného majetku 

1 1 – 2 Nářadí a stroje pracující s kovy a dřevem, stavební nářadí, těţební stroje na těţbu 

ropy a plynu, apod. 

2 2 – 3 Vrtací stoje, stavební nástroje, medicínské přístroje, apod. 

3 3 – 5 Výtahy, lesní traktory, automobily, počítače a periferie, kancelářské přístroje, 

apod. 

4 5 – 7 Kancelářský nábytek, televizní vybavení, hodiny, lehké nákladní automobily 

s nosností pod 5t, určité nerezidenční nemovitosti, apod. 

5 7 – 10 Sběrné systémy pro ropu a plyn, plynovody, optické komunikační systémy, 

muzikální nástroje, těţké nákladní automobily s nosností 5-15t, určité 

nerezidenční nemovitosti, apod. 

6 10 – 15 Ropné vrty, ţelezniční objekty, určité rezidenční nemovitosti, těţké nákladní 

automobily s nosností přes 5t, apod. 

7 15 – 20 Mosty, potrubní sítě, vrtné lodě, určité nerezidenční nemovitosti, apod. 

8 20 – 25 Vysoké pece, říční a jezerní plavidla, určité nerezidenční nemovitosti, apod. 

9 25 – 30 Ranveje, nukleární reaktory, ropné a plynové rezervoáry, určité nerezidenční 

nemovitosti, apod. 

10 více jak 30 Eskalátory, vozy metra, určité nerezidenční a rezidenční nemovitosti, apod. 

 

Zdroj: [11] 

 

2.3.3.2 Daň z přidané hodnoty 

Daňoví poplatníci 

Daňovými poplatníky DPH jsou organizace, soukromí podnikatelé, osoby, které jsou 

povaţovány za daňové poplatníky DPH v souvislosti s přepravou zboţí přes celní 

hranice RF. 

 

Daňová sazba 

Daň je vybírána v obecné výši 18%, které podléhá většina domácích výrobků i sluţeb. 

Určité základní potravinové produkty, dětské zboţí, určité medicínské výrobky, léky, 

léčiva, noviny a časopisy podléhají niţší 10% sazbě daně. 

 

Zboţí určené k exportu a další specifikované zboţí je vystaveno nulové DPH. 
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Placení DPH 

Daňový poplatníci s měsíčními příjmy vyššími neţ 2 000 000RUB musejí platit DPH a 

přeplatky se poté vracejí měsíčně. 

 Daňový poplatníci s měsíčními příjmy niţšími neţ 2 000 000RUB jsou povinni 

platit a také dostávat zpět přeplatky čtvrtletně. 

 Jednotlivé jednotky nemusejí počítat a platit DPH, veškeré tyto činnosti mohou 

být centralizovány na úrovni ústředí. 

 

2.3.3.3 Daň z příjmu fyzických osob 

Rusko má momentálně zavedenou 13% rovnou daň z příjmů (pro daňové residenty), 

která je nepočítaje daňové ráje jednou z nejniţších na světě. Nicméně nízká míra je 

bohuţel vykoupena stále obtíţemi daňových poplatníků při jednání s daňovými orgány. 

 

Rozdělení daňových poplatníků daně z příjmů fyzických osob 

Pro daňové účely poplatník je povaţován za rezidenta, jestli strávil ne méně neţ 183 dní 

v období 12 po sobě jdoucích měsících v RF. Dny příjezdu se nezapočítávají jako dny 

strávené v Rusku, zatímco dny odjezdu se plně započítávají. Daňovými nerezidenty jsou 

veškeré osoby, které nesplňují předchozí podmínku. 

 

Objekty zdanění 

Ruští daňoví rezidenti jsou zdaněni na základě svých celkových příjmů. Daňoví 

nerezidenti jsou zdaněni na základně jejich příjmů v RF, které obsahují následující: 

 odměny za vykonávání zaměstnaneckých povinností, sluţeb a činností v RF 

 dividendy a úroky vyplácené ruskými organizacemi 

 pojištění placené ruskými organizacemi 

 příjem z prodeje majetku v Rusku (např. nemovitého majetku, ruských cenných 

papírů, podílu na základním kapitálu v ruských organizacích) 
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Daňová sazba 

Momentálně existují čtyři úrovně rovné daně ve výši 9%, 13%, 30% a 35%, pouţitelné 

na rozdílné druhy příjmů. 

 Rovná 9% sazba se vztahuje na dividendové příjmy a určité další méně obvyklé 

druhy investičního příjmu (jak z ruských, tak z neruských zdrojů) přijaté 

daňovými rezidenty. 

 Rovná 13% sazba se vztahuje na veškeré příjmy přijaté daňovými rezidenty, pro 

které není specifikovaná ţádná další sazba, například mzda a další příjmy 

z výdělečné činnosti. 

 Rovná 30% sazba se vztahuje na veškeré příjmy daňových nerezidentů. Počínaje 

1 Lednem 2008 vstupuje v platnosti výjimka pro dividendy z podílové účasti 

v ruské organizaci, pro kterou platí sazba ve výši 15%. 

 Rovná 35% sazba se vztahuje na úrokový příjem na bankovních vkladech 

v rublech, na určité druhy pojištění a na určité výhry 

 

2.3.3.4 Odvody z mezd placené zaměstnavatelem 

Unifikovaná sociální daň 

Unifikovaná sociální daň se skládá z následujících částí: odvod do federálního rozpočtu, 

sociální pojištění, zdravotní pojištění (příspěvek do lokálního pojistného fondu a do 

federálního pojistného fondu). Tato daň je plně placená zaměstnavatelem, v Rusku 

neexistují ţádná povinnost příspěvků ze strany zaměstnance. 

 

Unifikovaná sociální daň je sráţena ze všech poplatků individuálním osobám 

v zaměstnaneckém poměru, pracujícím na základě pracovních smluv i z dohod o 

autorském právu. Také mzda a určité benefity poskytované zaměstnancům a jejich 

rodinám jsou vystaveny odvodům sociální daně. Tyto benefity zahrnují poplatky za 

různé poţitky, obědy, dovolené, vzdělání, a jiné náklady spojené se zaměstnanci, stejně 

jako určitá pojištění, placená zaměstnavatelem. 
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Výjimky 

Následující benefity a poplatky jsou obecně vyloučeny z placení unifikované sociální 

daně: 

 Státní sociální příspěvky, včetně nemocenské a příspěvků v těhotenství 

 Odstupné (aţ do zákonných limitů) 

 Náhrada nákladů na sluţební cesty (do výše zákonných limitů ustanovených 

legislativou) 

 Platby zaměstnancům, které nejsou klasifikované jako daňově odpočitatelné pro 

účely daně z příjmů (pro organizace, které jsou plátci daně z příjmu) 

 

Sazba unifikované sociální daně 

Daň je počítána odděleně pro kaţdého zaměstnance na základě kumulovaného ročního 

příjmu regresivní sazbou od 26% do 2%.  

 

Tabulka 6: Sazbové třídy unifikované sociální daně 

 

Kumulativní roční příjem (RUB) Daň (RUB) 

do 280 000 26% 

od 280 001 aţ 600 000 
72 800 plus 10% z částky, 

která překročí 280 000 

více neţ 600 000 
104 800 plus 2% z částky, 

která překročí 600 000 

 

Zdroj: [11] 

 

2.3.4 Bankovní systém 

[5] 

Podle aktuálních údajů k 1. 3. 2008 v zemi oficiálně působí 1 134 bank a 45 

nebankovních úvěrových organizací. K 1. 3. 2008 na území RF působilo 63 bank a 

úvěrových organizací se 100% zahraničním kapitálem a 24 bank a úvěrových organizací 

s více neţ 50 % zahraničního kapitálu. Podíl zahraničního kapitálu v bankovním sektoru 

činil začátkem roku 2008 zhruba 16–17 % vlastního kapitálu a přes 25 % základního 

kapitálu. 
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Tabulka 7: Deset největších bank v RF (dle objemu aktiv  - stav  k 1. 1. 2008) 

 

 Název Sídlo Čistá aktiva 
v mil. rublů 

1 Sběrbank Rossii Moskva 4 920 096 

2 VTB Petrohrad 1 496 151 

3 Gazprombank Moskva 785 753 

4 Bank Moskvy Moskva 505 794 

5 Alfa Bank Moskva 477 463 

6 Rosselchozbank Moskva 475 477 

7 Raiffeisenbank Moskva 413 239 

8 Rosbank Moskva 387 369 

9 Unikredit Moskva 355 519 

10 URALSIB Moskva 352 524 

 

Zdroj: http://www.allbanks.ru/ 

V posledních 6 - 9 letech dochází k růstu ruského bankovního sektoru, kapitalizace 

bank předstihuje tempa růstu HDP 4 – 5krát. Přes řadu i kvalitativních změn však ruská 

bankovní soustava není motorem ekonomického růstu, zaostává zejména v roli jeho 

financování (úvěrování). Podíl aktiv všech ruských bank na HDP Ruské federace dosáhl 

k začátku roku 2008 kolem 62 %, coţ představuje rychlý růst, nicméně  ve vyspělých 

zemích Evropy se jedná o několikanásobek. 

Nejsou rozvinuty pensijní fondy a pojišťovnictví, které v trţních ekonomikách zajišťují 

tzv. dlouhé peníze na investice do infrastrukturálních projektů a ruské bankovnictví, 

přes rychlý růst po ruské finanční krizi v roce 1998 není schopno dostatečně plnit úlohu 

finančního zázemí pro nezbytné investice. Investice v Rusku jsou nyní ze zhruba  50 % 

kryty z vlastních prostředků společností (ve vyspělých trţních ekonomikách z 20 – 30 

%) a pouze z 50 % úvěry z bank. Objem bankovních úvěrů ekonomice je tak, přes 

značný pokrok v posledních letech stále nedostatečný. Tato skutečnost je v rozporu 

s vysokou kapitalizací ruských společností na burze. Vyplývá z toho, ţe vysoká 

kapitalizace se opírá o příliv vnějšího kapitálu (úvěrů), nikoliv vnitřních zdrojů. 

Zahraniční zdroje činí 40 % úvěrových závazků ruských nefinančních korporací. Aţ do 

roku 2006 byl naproti tomu nízký podíl přímých zahraničních investic, nyní se situace 

zlepšila. 

V poskytovaných úvěrech dominují krátkodobé úvěry. Úvěrů na dobu delší neţ 3 roky 

je pouze 15 %. Podíl úvěrů ruských bank na investicích do fixního kapitálu nepřevyšuje 

10 %. Údaje jsou srovnatelné s nízko rozvinutými ekonomikami. Nízká je dostupnost 

bank v regionech a finanční gramotnost obyvatel, jak podnikatelů, tak fyzických osob.  

Ruské bankovní kruhy na to reagují snahou o posílení svých pozic, Asociace ruských 

bank vyhlásila program „bankizace“ země (zřejmě podle vzoru industrializace či 

elektrifikace), která má zajistit přístup k efektivním bankovním sluţbám v celé zemi. 

Bankéři rovněţ poţadují „vrátit“ do bankovní soustavy fondy rozdělované 
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mimobankovně. Jde jak o stabilizační fond, státní pensijní fondy, peníze obíhající či 

tezaurované v hotovosti mezi obyvatelstvem i prostředky vyvezené za hranice. Rovněţ 

ţádají posílit bezhotovostní platby (výplata mezd, sociálních dávek apod. na osobní 

konta). 

V těchto souvislostech vzniká otázka, je-li současná ruská bankovní soustava 

v nejbliţším období schopna zajistit ruský průmysl potřebnými investičními zdroji. 

V současné době se realizuje  Strategie rozvoje bankovní soustavy Ruské federace na 

období do roku 2008, přijatá společně vládou a Centrální bankou, jejímţ cílem je 

zdokonalení normativně-právní základny bankovní činnosti, dokončení přechodu 

úvěrových ústavů na mezinárodní účetní standardy, vytvoření podmínek pro zamezení 

zneuţívání úvěrových ústavů k nezákonným cílům a zlepšení kvality poskytovaných 

sluţeb. Bankovní soustava rovněţ koncem roku 2008 bojovala (úspěšně) s nedostatkem 

likvidity, v současné době (duben 2008) se očekávají důsledky americké finanční krize. 

Státní duma přijala v dubnu 2007 ve třetím čtení zákon „O bance rozvoje“, který 

zakládá vznik státní korporace „Banka rozvoje a vnějších ekonomických vztahů“ na 

bázi současné Vněšekonombanky a pohlcením dnešních bank  Rosijskij bank razvitija  a 

Rosijskij eksportno-importnyj bank. Jmenovaná korporace zahájila v roce 2008 svoji 

činnost. Základní kapitál banky odpovídá téměř 3 mld. USD. 

Základní cíle banky mají být – stimulace ekonomického růstu, získávání zahraničních 

investic, podpora inovačních projektů, podpora ruského exportu a malých a středních 

podniků. Předpokládá se rovněţ, ţe by tato banka spolu s plánovanou Euroasijskou 

rozvojovou bankou se základním kapitálem 1,5 mld. USD (dohoda o společném zřízení 

této banky s Kazachstánem) napomohla financování velkých národohospodářských 

projektů. 

 

2.3.5 Rozdíl mezi mezinárodními účetními standarty (IFRS) a ruskými účetními 

principy 

[13] 

Ruské poţadavky pro komerční firmy jsou zaloţeny na občanském zákoníku, 

federálním zákonu o účetnictví a firemní účtové osnově a zahrnuje účetní regulace 

standarty Ministerstva Financí. I přesto ţe velké mnoţství poţadavků formálně 

následuje IFRS, jejich uţití a interpretace můţe být odlišná. 

 Navzdory existenci účetních standardů, ruské účetnictví řídící se zákonem je 

závislé na různých příkazech a vyhláškách Ministerstva Financí, které popisuje účetní 

metody a přístupy k nim. 
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 Tyto a podobné okolnosti mohou vyústit v odklonění se od standardních 

poţadavků IFRS a i následovný nesoulad s těmito mezinárodním standardy. 

Nejvýraznější rozdíly jsou následující: 

 definice vykazované měny a měny funkční (finančních výkazy pro ruské státní 

účely musí být vyčísleny v rublech) 

 povinná existence doprovodných dokumentů připravených v souladu 

s předepsanou formou jak pro účetní tak pro daňové účely 

 způsob výpočtu inflace se v RF liší 

 neexistují poţadavky nebo regulace pro přípravu konsolidovaných účetních 

výkazů 

 koncept trţní hodnoty v ruském účetnictví neexistuje, aktiva a závazky se 

uvádějí ve svých historických hodnotách 

 koncept znehodnocení se nepouţívá 

 i přes předepsaný princip opatrnosti v účetních standardech, koncept finančních 

rezerv není plně začleněn do systému účetnictví a dokonce za určitých okolností 

je dobrovolný, zatímco v IFRS je tento koncept plně implementován 

 pravidelné přehodnocení celých tříd stálých aktiv podle ruských účetních 

standardů je povoleno pouze podle popsaných pravidel 

 rozdíly v účetnictví pro kapitál a zisky 

 rozdíly v metodách odloţeného výpočtu daní 

 

Pouţití odlišných národních účetních standardů komplikuje rozhodování 

potencionálních investorů a také činí čtení finančních výkazů více sloţitým a 

nákladnějším. Rozdíly mezi IFRS a ruským účetním systémem také způsobují 

dodatečné náklady na společnosti, které musejí připravovat finanční informace zaloţené 

na různých modelech vykazování z důvodu navýšení kapitálu na různých trzích, stejně 

jako vznik potencionálních nedorozumění, jaká „čísla“ jsou ve skutečnosti ty pravá. 

Postupný přechod k IFRS pod vedením Ministerstva Financí a budoucí přijmutí nových 

zákonů o přípravě konsolidované účetní uzávěrky v souladu s IFRS jsou velice důleţité 

krotky pro vývoj účetnictví v RF a globálního sbliţování účetních principů. 
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2.4 Ruská specifika týkající se zaměstnanců 

Ruský zákoník práce obecně je přikloněn spíše na stranu zaměstnanců a zaměstnavatele 

poměrně omezuje. Vztah zahraničního manaţera / podnikatele se svými ruskými 

podřízenými se musí řídit právě ruským pracovním právem, které má poměrně dost 

svých vlastních specifik. 

 

2.4.1 Důleţité výňatky z Ruského zákoníku práce 

[7] 

Pracovní smlouva 

Smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí být uzavřená písemně, kupodivu 

zákon neurčuje, v jakém jazyku musí být uzavřená, to znamená, ţe můţe být v dnes 

více rozšířené angličtině, nebo i v jiných jazycích. Nesmí v ní, kromě samozřejmých 

náleţitostí také chybět místo výkonu práce, den nástupu do práce, pracovní zařazení 

zaměstnance, jeho práva a povinnosti a výše mzdy. Také je na zváţenou, jestli přidat do 

smlouvy ještě další ustanovení, jako například ustanovení zkušební doby nebo podobné. 

 

Ruský zákoník práce má, stejně jako český, silně ochranářský charakter vůči 

zaměstnancům. Od zaručených minimálních podmínek pro zaměstnance se nelze, a to 

ani dohodou smluvních stran, odchýlit. Náleţitosti smlouvy mohou být měněny pouze 

se souhlasem obou smluvních stran. Při organizačních nebo technologických změnách v 

rámci společnosti, kdyţ se nemění pracovní pozice zaměstnance, můţete smlouvu o tyto 

údaje doplnit i bez souhlasu pracovníka. 

 

Zkušební doba 

Maximální délka zkušební doby jsou tři měsíce, dle zákoníku, avšak s výjimkou vysoce 

postavených zaměstnanců, jako například ředitelů, šéfů útvarů a podobně. Těmto 

zaměstnancům je moţné rozšířit zkušební dobu aţ na 6 měsíců. V případě 

nespokojenosti jedná ze stran je moţné pracovní poměr v třídenní lhůtě ukončit. 

Zaměstnavatel avšak musí uvést důvod, proč rozvazuje poměr, zaměstnanec nemusí. 
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Minimální mzda a způsob vyplácení mezd 

V současné době platí od 1. září 2007 minimální mzda 2300 rublů (v přepočtu zhruba 

1600Kč) a musí být vyplácena dvakrát za měsíc, v datum stanovené ve vnitřních 

předpisech, nebo pracovní smlouvě.  

 

Pracovní knížka 

Kaţdý pracovník, který ve firmě setrvá více neţ pět dní, musí mít zapsánu tuto práci ve 

své pracovní kníţce. Ta obsahuje zaměstnancovu pracovní historii a je podkladem 

například pro vyplácení důchodu. 

 

Pracovní doba 

Maximální délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Veškerý čas odpracovaný nad 

tento limit je prací přesčas. Můţete ji poţadovat jen ve zvláštních zákonem stanovených 

případech. Ty ve většině případů souvisejí s nouzovou situací a s předchozím písemným 

souhlasem zaměstnance. 

 

Svátky a nepracovní dny, dovolená 

Rusové si velice zakládají na širokém počtu nepracovních dnů a svátků. Nejvíce je tato 

situace patrná na začátku roku, protoţe se téměř veškerá práce zastaví na více neţ týden, 

coţ Evropana určitě velice překvapí. Svátky v časové posloupnosti od začátku roku jsou 

následující: Novoroční prázdniny (od 1. do 5. ledna), Narození Páně (7. ledna), Den 

obránců vlasti (23. února), MDŢ (8. března), Svátek práce (1. května), Den Vítězství (9. 

května), Den Ruska (12. června), Den národní jednoty (4. listopadu) 

 

Dovolená 

Minimální délka placené dovolené v Rusku je 28 kalendářních dní za rok. Termíny, kdy 

si zaměstnanci budou vybírat dovolenou, musíte zaznamenat ve schématu dovolených 

pro daný kalendářní rok. Schéma musíte odsouhlasit v polovině prosince 

předcházejícího roku. Zákon dále vyţaduje, abyste na termín nástupu na dovolenou 

písemně upozornil kaţdého zaměstnance dva týdny před jejím začátkem. 
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Pracovní neschopnost 

V případě nemoci prokázané dokladem o pracovní neschopnosti mají zaměstnanci 

nárok na vyplácení nemocenské ve výši 60-100 % mzdy. Maximální výše nemocenské 

dávky však nesmí překročit 17 250 rublů měsíčně (12 000 Kč) s výjimkou pracovní 

neschopnosti z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu. 

 

Ukončení pracovního poměru 

Zaměstnanec můţe jednostranně ukončit pracovní poměr kdykoli bez udání důvodu. 

Jedinou podmínkou je písemná forma a pouze dvoutýdenní výpovědní doba. Oproti 

tomu zaměstnavatel nemůţe bez udání důvodu ukončit pracovní poměr nikdy. Zákoník 

práce vyjmenovává případy, kdy můţete jednostranně ukončit pracovní poměr. Kromě 

opakovaného neoprávněného a neomluvitelného neplnění pracovních povinností 

zaměstnancem je to např. neomluvená absence, přítomnost na pracovišti pod vlivem 

alkoholu, drog či jiných toxických látek. 

 

Odstupné 

Odcházející zaměstnanec má dle zákoníku právo na odstupné ve výši dvou průměrných 

měsíčních platů.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Třetí kapitola čerpá informace zjištěné v předchozí kapitole a zkoumá je z různých úhlů 

pohledu důleţitých pro vstup zahraniční společnosti na trh RF.  

3.1 Stručná analýza odvětví stavebnictví v Ruské federaci 

[5] 

Člověku, alespoň trošku znalém stavebnictví téměř ihned po příletu do je jasné, ţe 

potencionální zakázky čekají na svou realizaci téměř kam se člověk podívá. 

Rekonstrukce starých betonových letištních terminálů, výstavba obchvatů zácpami 

zasaţených velkoměst, budování nových kancelářských prostor pro firmy nově 

přicházející na atraktivní Ruský trh, ale i rekonstrukce a nová výstavba občanského 

charakteru, kterých je nedostatek a rostoucí kupní síla obyvatelstva si tuto skutečnost 

téměř vynucuje. A dostupnost kapitálu? Investoři uţ přišli na chuť místnímu trhu, i kdyţ 

rizika spojená s obrovskou byrokracií a korupcí stále zůstávají. Také vláda disponující 

miliardami „ropných“ rublů neváhá se pouštět do velice ambiciózních projektů.  

Stavebnictví zaznamenalo v roce 2007 nejvyšší růst za posledních 9 let a to 

konkrétně o 16,4 % je nejvyšší za posledních 9 let a je odrazem vysokých investic do 

ekonomiky v tomto roce. 

 

Graf 1: Dynamika růstu objemu dodavatelských prací ve stavebnictví v RF  

(v % oproti minulému roku) 
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Příznivý trend pokračoval také v oblasti výstavby bytů. Růst obytné plochy předané do 

uţívání dosáhl 19,4 %, tj více neţ 60 milionů m
2
.
 
 Plocha předaných bytů do uţívání 

dosáhla  analogických údajů předreformního období (v roce 1991 bylo předáno 61,7 

milionů m
2
 obytné plochy). 

 

3.2 Podrobnější analýza odvětví stavebnictví v Leningradské oblasti a 

Petrohradu 

V následujících kapitolách je provedena analýza oblasti občanské a komerční výstavby 

ve zkoumaných oblastech. Bohuţel data jsou dosti obtíţně získatelná, protoţe úroveň 

informovanosti v RF je niţší jak v Evropě. Právě z toho důvodu jsou také pouţívaná 

starší data. 

3.2.1 Stav trhu komerčních nemovitostí v roce 2006 

Trh nemovitostí dost často odráţí celkový stav podnikání v dané oblasti. Kdyţ trh roste, 

tak poptávka po nových kancelářských i skladových prostorech také roste. A to se jiţ 

několik let děje v Petrohradu – poptávka po nových prostorech převyšuje nabídku a trh 

je stále „hladový“ po nových kvalitních nemovitostech. 

 

Tabulka 8: Hlavní ukazatele popisující trh komerčních nemovitostí v Petrohradu  

ukazatel jednotka celkově 

Počet budov budovy 36 290 

Plocha budov „000 m
2
 62 885 

Plocha v residenčních budovách „000 m
2
 7 964,6 

Celková plocha komerčních nemovitostí „000 m
2
 70 819,6 

 

Zdroj: [3] 

 

Nejvyšší potřebu komerčních nemovitostí mají následující zákazníci: 

 společnosti přicházející na petrohradský trh z jiných měst 

 zahraniční společnosti 

 lokální společnosti, které expandují svoji činnost 

 nově zaloţené společnosti 
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Kancelářské prostory 

Na začátku roku 2006 bylo v Petrohradě pronajímáno zhruba 3,4 mil. m
2
 kancelářských 

prostor. Největším hráčem v této oblasti je samo město Petrohrad, které pronajímá 

okolo 1,9 mil m
2
. Druhým největším zdrojem kancelářských prostor jsou obchodní 

centra – kancelářské budovy s profesionálním managementem nabízející pronájmy a 

další sluţby jako zabezpečení, úklid, cateringové sluţby a další. Trh s obchodními 

centry je v Petrohradě poměrně rozvinutý, nabízí okolo 200 kancelářských budov, z niţ 

více neţ 40% se nachází v historickém centru města. 

 

Kancelářské budovy se dělí na třídy podle různých ukazatelů: 

 

 budovy třídy A – umístěné v centru, samostatně stojící s dobrou dopravní 

dostupností, s vysokou kvalitou interiéru a špičkovou vnitřní infrastrukturou 

(klimatizace, centrální vytápění, rozvody optických sítí apod.). Jsou provozovány 

společnostmi s dobrým jménem, které poskytují také spoustu dalších sluţeb a 

kvalitní nepřetrţité zabezpečení, v budovách také nechybí kvalitní parkovací místa 

 

 budovy třídy B – umístěny v centru, samostatně stojící, s dobrou kvalitou interiéru a 

dobrou vnitřní infrastrukturou (ventilace, centrální vytápění, rozvody optických sítí 

apod.). Jsou provozovány profesionálními společnostmi, které poskytují také 

spoustu dalších sluţeb a nepřetrţité zabezpečení, v budovách také nechybí 

přiměřená parkovací místa. 

 

 budovy třídy C – umístěny ve vzdálenějších částech města, kvalita zpracování 

interiéru je dosti široká (sahající od opravené místnosti sovětského stylu aţ po 

solidně zpracované moderní interiéry), vybavené alespoň ventilací a dostatečným 

mnoţstvím telefonních linek. Mají dobře rozvrţené místnosti a jsou spravovány 

společnostmi, které poskytují dodatečné sluţby jako opravy poruch, úklid a 

bezpečnostní sluţby. 
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Tabulka 9: Struktura trhu obchodních center v Petrohradu podle tříd (červenec 2006) 

 

třídy budov celková plocha, m
2
 podíl z celku, % 

A 65 100 7 

B 327 250 35 

C 540 600 58 

celkem 932 950 100 

 

Zdroj: [3] 

 

Tabulka 10: Rozmezí nájmů v obchodních centrech podle tříd v USD, včetně DPH 

 

třída budov koncem června 

A 600-840 

B 366-600 

C 200-400 

 

Zdroj: [3] 

 

Tendence na trhu by se dala popsat rostoucí poptávkou spojenou s růstem příjmů 

společnosti a příchodem moskevských a mezinárodních firem na petrohradský trh. 

Všechny tyto faktory ve svém důsledku zapříčiňují růst poţadavků na kvalitu a velikost 

kancelářských prostor. Největší poptávka je v následujících rozměrech: 

 ve třídě A jsou poţadovány plochy 200-300m
2
 

 ve třídách B a C jsou to plochy 50-200m
2
 těsně následované kancelářemi do 

50m
2
 

 obecně je také velice neuspokojená poptávka po větších plochách (přes 500m
2
) 

v obchodních centrech (třídy A, B+, B). Tato poptávka je způsobena příchodem 

jak západních, tak ruských firem, které chtějí v Petrohradu zaloţit své větší 

zastoupení.  
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3.2.2 SWOT analýza vstupu na stavební trh v Petrohradu 

Ještě před vyslovením jakýchkoliv subjektivních názorů je vhodné si zmapovat problém 

ze čtyř úhlů pohledu pomocí SWOT analýzy. Problém je sice hodně komplexní, ale 

díky ještě dalšímu rozdělení na podkategorie by se měl stát více uchopitelným. 

3.2.2.1 Silné stránky 

Finanční hledisko zakládání firmy a provozu firmy 

 z pohledu výše základního kapitálu a počátečních nákladů je zaloţení téměř 

jakékoliv formy právnického subjektu levnější neţ v České Republice 

 daňové zatíţení je také jedno vůbec z nejniţších na světě, při danění jsou často 

pouţívané rovné daně, tím pádem i administrativa je jednodušší 

 vysoké marţe, které jsou na západě momentálně jiţ nemoţné, mohou znamenat 

velice zajímavé zisky 

Hledisko uplatnění produktu na trhu a místní konkurence 

 segment stavebnictví a nemovitostí obecně rostl v minulých letech dvouciferným 

tempem a i nyní si zachovává vysokou dynamiku, tím pádem pro malou firmu by 

neměl být velký problém „ukousnout“ malou část z tohoto obrovského trhu 

 ruské stavební firmy stále spíše fungují ze své podstaty z minulosti, stále jim chybí 

modernější mechanizace a produktivita práce je na velmi nízké úrovni, oproti čemuţ 

bude určitě mít firma z rozvinutého trhu EU konkurenční výhodu 

 rusové sou obecně v poslední době poměrně skeptičtí v otázce kvality k vlastním 

ruským společnostem, tím pádem jestli se skutečně zaměřují na kvalitu, poměrně 

často výběr padá na zahraniční společnost, nebo aspoň společnost ovládanou nebo 

vlastněnou ze zahraničí 

Hledisko vstupu na odlišný trh a do cizí země 

 firmy z České Republiky a jejich výrobky jsou stále ještě z pohledu spolupráce 

v minulosti velice vysoko hodnoceni a obecná „nevraţivost“ rusů k cizincům se 

v našem případě obrací spíše k pozitivnímu přístupu 

 Leningradská oblast a hlavně samotný Petrohrad se z celého Ruska charakterem trhu 

nejvíce blíţí Evropskému, působí zde také mnoho zahraničních firem (díky 

sousedství s Finskem zde podniká velké mnoţství finských firem, coţ v jiných 

místech RF není) 
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3.2.2.2 Slabé stránky 

 

Finanční hledisko zakládání firmy a provozu firmy 

 systém rozdělení daní na federální, regionální a místní a také jejich velký počet 

znesnadňuje orientaci v jejich odvádění, která dost často ústí u ruských společností 

v jejich neplacení 

 v případě jakýchkoliv právních problémů ruské soudy fungují velice pomalu, jsou 

zkorumpované a ještě k domu často diskriminují zahraniční účastníky soudního 

řízení, z toho všeho vyplívá, ţe vyhrát soudní spor (pokud firma není ochotna 

uplácet jak její ruský protivník v soudním sporu) je velice obtíţné, aţ blíţící se 

k nemoţnému 

 

Hledisko uplatnění produktu na trhu a místní konkurence 

 jedna z mála slabých stránek, kterou můţe zahraniční stavební firma pocítit při 

vstupu na trh je neznalost místních předpisů a stavebních norem 

 také konkurence místních firem z hlediska ceny se musí brát v úvahu. Většina 

místních firem zaměstnává tzv. „гастарбайтры“ neboli levnou pracovní sílu ze zemí 

Střední Asie za často velice drsných podmínek, coţ pro západní firmu s určitými 

etickými hodnotami není moţné provádět 

 

Hledisko vstupu na odlišný trh a do cizí země 

 stále je ještě moţné se setkat s aţ kriminálními praktikami při podnikání v RF, ale 

naštěstí situace se výrazně zlepšila oproti minulosti a neustále se zlepšuje i 

v současnosti 

 vysoká byrokratická zátěţ („бумажку с штемплем“ neboli „papír s razítkem“ stále 

pronásleduje podnikatele téměř na kaţdém kroku) a stále ještě vysoká korupce jako 

pozůstatek ze sovětských časů pořád „denním problémem“ podnikatele v Rusku. 

 je vhodné, aby oficiální tváří jako oficiální „tvář“ firmy je vhodné  
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3.2.2.3 Příleţitosti 

Finanční hledisko zakládání firmy a provozu firmy 

 v případě nalezení kvalitních obchodních partnerů je moţné se domlouvat na velice 

slušných obchodních podmínkách ve formě krátkých splatností faktur, nebo 

dokonce záloh, z důvodu současné nenasycenosti trhu 

 vláda RF má jako jeden z důleţitých bodů ve svém programu podporu menších a 

středních firem, tím pádem se dá očekávat zlepšení podmínek 

 pro stavební firmu zaloţenou v RF je také jednodušší případná expanze do zemí 

bývalého sovětského svazu, v kterých má Rusko stále pověst „země zaslíbené“ do 

určité míry 

 

Hledisko uplatnění produktu na trhu a místní konkurence 

 součastné postupné „uchycení“ na trhu a získávání kontaktů bude mít určitě 

pozitivní vliv do budoucna, v příloze této práce se nachází krátký výběr 

nejzajímavějších projektů nachystaných k realizaci v následujících zhruba 10 letech 

a tyto projekty jsou i na Evropská měřítka velice zajímavé 

 i stále více českých firem pochopí, ţe po revoluci opuštěné východní trhy jsou pro 

naši malou zemi velice důleţité spolupráce s právě těmito firmami přicházejícími na 

Ruský trh můţe přinést další zisky a růst firmy 

 velice špatný stav infrastruktury na jedné straně a přísliby vlády, která se zavázala 

investovat desítky či stovky miliard do rekonstrukcí a budování moderní 

infrastruktury 

 

Hledisko vstupu na odlišný trh a do cizí země 

 z Petrohradu se stává stále více a více multinárodní a multikulturní metropol, tím 

pádem jednak příliv zahraničních investic stále sílí (investoři jiţ nemají takový 

strach a necítí tak vysoké riziko vstupu na trh) a také místní si více zvykají na 

cizince ze západu, coţ bylo před pár desetiletími velice řídkým jevem 

 společnosti z Evropy jsou v Rusku vnímány jako společnosti „férové“, stabilní a 

produkující výrobky, nebo poskytující sluţby vysoké kvality, také české firmy 

s delší historií jsou oceňované zato, ţe jiţ prošli a mají zkušenosti s restrukturalizací 

trhu, která proběhla v České Republice po revoluci a stále ještě trvá v RF  
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3.2.2.4 Hrozby 

 

Finanční hledisko zakládání firmy a provozu firmy 

 bohuţel také jako v České Republice, platební morálka ve stavebnictví je poměrně 

na nízké úrovni, nezbývá neţ se proti těmto rizikům pojistit vhodnými finančními 

produkty, anebo si vybírat pouze zákazníky, s kterými nehrozí vysoké riziko 

v nedodrţení závazku (například také investory ze zahraničí) 

 problém můţe nastat ve financování další expanze a v případě potřeby navýšení 

kapitálu z cizích zdrojů, ruské banky jsou totiţ stále poměrně kapitálně slabé, trh se 

bude pravděpodobně pročisťovat. Řešením je financování ze zdrojů mimo RF 

 

Hledisko uplatnění produktu na trhu a místní konkurence 

 i konkurence ze zahraničí začala objevovat „lákadla“ trhu v RF a i tak sice pomalu, 

ale zato soustavně rostou počty firem, které mohou být jak přímou tak i nepřímou 

konkurencí 

 taktéţ ruská konkurence roste a sílí, i kdyţ ve věci kvality výstavby to bude ještě 

mnoho let trvat, spíš podle mých zkušeností je to otázka myšlení, protoţe „ruské“ 

vnímání kvality na stavbách je postaveno někde občas i zcela jinde, neţ v Evropě 

 

Hledisko vstupu na odlišný trh a do cizí země 

 kaţdý vstup na zahraniční trh v sobě uchovává jisté riziko, ještě k tomu Ruský trh je 

poměrně hodně specifický. Velmi bych doporučil spolupráci jak s českými 

zastupitelskými úřady, tak s konzultantskými firmami, které jiţ lépe znají trh a jsou 

schopny doporučit vhodné řešení dané situace 

 také ruští zaměstnanci mohou být potencionálním problémem do budoucna, kvůli 

jejich odlišným pracovním návykům v porovnání s evropskými a také silné opoře 

v zákoníku práce 

 spíše námětem na zamyšlení do budoucna jsou demokratické procesy a celková 

stabilita země, které je ještě poměrně dost vzdálená od evropské, díky tomu riziko 

v tomto směru není úplně zanedbatelné 

 neméně závaţným problémem je pomalu se stupňující zasahování federální vlády 

do ekonomických procesů a sílící centralizace 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Poslední kapitola jiţ obsahuje praktické návrhy vycházející z kapitoly předcházející, ale 

i zjištěné z jiných zdrojů. Doporučuje kroky při zaloţený společnosti, jaký typ 

společnosti vybrat aby byl nejefektivnější v daném kontextu, ale také doporučení, na co 

by měl být brát ohled a specifikace, které fungují na Ruském trhu. 

4.1 Postupy při zakládání různých druhů zastoupení v RF 

V následujících čtyřech kapitolách jsou popsány praktické kroky, které jsou zapotřebí 

při zaloţení jednoho z forem vstupu zahraničního subjektu na ruský trh. Je vidět, ţe tyto 

procedury jsou velice byrokraticky náročné, proto je vřele doporučeny najmout si na 

pomoc jednu ze spousty existujících zprostředkovatelských agentur, které díky 

kontaktům na potřebných místech jsou schopny proces zrychlit a zjednodušit.  

 

4.1.1 Zaloţení společnosti s ručením omezením v RF 

Následující dokumenty jsou zapotřebí k registraci: 

 ţádost podaná v předepsané formě 

 zakládací smlouvu společnosti (jestli má společnost více neţ jednoho 

zakladatele/společníka) 

 zápis ze setkání zakladatelů, kdyţ má společnost pouze jednoho zakladatele, je 

zapotřebí dodat rozhodnutí zakladatele o zaloţení společnosti 

 zakládací listinu společnosti 

 kopii pasu navrţeného generálního ředitele společnosti 

 plná moc vydaná zakladatelem pro zaloţení společnosti 

 plná moc vydaná zakladatelem pro vyplnění ţádosti o registraci společnosti do 

státního registru 

 potvrzení právního statutu zakladatele v případě zahraničního právního subjektu 

 zakládací listina (stanovy, předpisy) jakýchkoliv zahraničních právních subjektů 

 doklad o zaplacení státního poplatku za registraci 

 daňový certifikát registrace zakladatele ze zahraničí (dodá banka) 

 vyjádření banky o dobrém úvěrovém postavení zahraničního právního subjektu 
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Jakýkoliv ruský společník, který se účastní zakládání společnosti, musí dodat dodatečné 

dokumenty. Všechny dokumenty vydané na území cizího státu musí být přitom řádně 

superlegalizovány nebo ověřeny apostilou. K jakémukoliv dokumentu dodanému 

v jiném jazyce neţ v ruštině musí být připojen notářsky potvrzený překlad do Ruského 

jazyka. V jednotlivých případech se vyţaduje poskytnutí dalších dokumentů. V této 

souvislosti lze doporučit obrátit se na odborníky s ţádostí o konzultaci ohledně přípravy 

a vystavení poţadovaných dokumentů. 

Státní registrace se provádí do pěti pracovních dnů ode dne předloţení 

dokumentů registračnímu orgánu. Bohuţel v současnosti se procedura registrace v praxi 

často komplikuje, neboť se vyţaduje osobní přítomnost ţadatele (zakladatele nebo 

statutárního orgánu právnické osoby, který vystupuje jako zakladatel zakládané 

společnosti) při podání a převzetí dokumentů u registračního orgánu. V případě, ţe se 

ţadatel nemůţe osobně dostavit k registračnímu orgánu, mohou být dokumenty zaslány 

poštovní zásilkou, přičemţ se můţe stát (coţ v Rusku není neobvyklé) ţe dokumenty se 

po cestě buď ztratí, nebo jsou odcizeny. Celý proces registrace obyčejně trvá 3-4 

měsíce.  

Po provedení registrace se zhotoví razítko společnosti, provedou se úkony 

nezbytné pro získání statistických kódů v orgánech Statistického úřadu (Федеральная 

служба государственной статистики) a proběhne registrace ve státních 

mimorozpočtových fondech. 

Závěrečnou etapou zaloţení společnosti je zřízení běţného účtu v bance. O 

zřízení účtu je zapotřebí uvědomit finanční úřad ve lhůtě stanovené zákonem.  

 

4.1.2 Zaloţení akciové společnosti 

Zakladatelem akciové společnosti mohou být jak fyzické tak právnické osoby. 

Zakládací listina musí obsahovat následující informace: 

 jméno, adresu a formu společnosti (tzn. otevřená nebo uzavřená) 

 výši základního kapitálu 

 mnoţství, nominální hodnotu a kategorii (preferenční nebo kmenové) akcií 

 práva drţitele akcie kaţdé kategorie 

 struktura a kompetence řídících orgánu a.s. a postupy pro vytváření rozhodnutí 

 postup organizování a průběhů valných hromad včetně seznamu  
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 informace o pobočkách a zastoupeních 

 informace o existenci speciálních práv účasti v řízení firmy (prostřednictvím tzv. 

zlaté akcie) 

 a další ustanovení předepsané zákonem 

Zakládací listina můţe obsahovat i další ustanovení jestli jsou v souladu s legislativou 

RF 

4.1.3 Zaloţení obchodní zastoupení v RF  

Obchodní zastoupení (торговое представительство) musí být akreditováno 

příslušným akreditačním orgánem. Kaţdé odvětví má své akreditační orgány, 

zahraničními subjekty se nejčastěji zabývá Průmyslová a obchodní komora RF a Státní 

registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti RF. 

Veškeré dokumenty zahraničního právního subjektu musí být notářsky ověřené a 

opatřené apostilou ve státě kde byly vyhotoveny, k jakémukoliv dokumentu dodaném 

v jiném jazyce neţ v ruštině musí být přiloţen překlad s notářským ověřením. 

Akreditace je zpravidla udělována na dobu tří let s moţností prodlouţení. Ţádost o 

akreditaci zadaná u příslušného akreditačního orgánu musí obsahovat tyto dokumenty: 

 stanovy zahraničního právního subjektu 

 registrační certifikát, potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku, výpis 

z obchodního rejstříku zahraničního právního subjektu dokazující, ţe mateřská 

společnost je platným právním subjektem podle legislativy ve své vlasti 

 rozhodnutí zahraničního právního subjektu o zaloţení obchodního zastoupení v RF 

a zvolení představitele (-ů) 

 předpisy, které budou řídit fungování obchodního zastoupení 

 dopis od banky potvrzující dobré úvěrové postavení zahraničního právního subjektu 

 dokument potvrzující koordinaci s regionálními autoritami RF při zakládání 

obchodního zastoupeni (není nutné při zakládání OZ v Moskvě nebo Petrohradu) 

 generální zplnomocnění vydané vedením 

 zplnomocnění pro vyplnění ţádosti o akreditaci za zahraniční právnický subjekt 

 akreditační kartu obsahující informace o OZ, vyplněné v souladu s předlohou od 

příslušného akreditačního orgánu a podepsanou autorizovaným zástupcem 

zahraničního právního subjektu 
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 potvrzení od daňových autorit ze země sídla zahraničního právního subjektu o 

daňové registraci a specifikace identifikačního čísla daňového poplatníka 

 dvě doporučené od ruských obchodních partnerů (nejlépe od státních orgánů, 

společenských organizací nebo 100% rusky vlastněných subjektů) 

 kopie dohody o pronájmu nebo dopis od majitele nemovitosti, která bude 

pronajímaná OZ společně s potvrzením o vlastnických právech majitele nemovitosti 

Povolení ke zřízení zastoupení se vydává zpravidla do 21 dní od okamţiku předloţení 

kompletního souboru dokumentů. 

 Jako poslední kroky nezbytné k začátku fungování OZ je nutné nechat vyhotovit 

kulaté úřední razítko a podat ţádost o registraci u příslušných státních orgánů. Po 

přihlášení se do evidence příslušného finančního úřadu se mohou zřídit běţné účty 

v rublech a v devizách. 

 

4.1.4 Zaloţení pobočky zahraniční společnosti v RF 

Pobočka zahraniční společnosti (филиал) musí být akreditována Státní registrační 

komorou v souladu se zákonem z roku 1999 o Zahraničních investicích. Ţádost o 

akreditaci pobočky musí obsahovat následující dokumenty: 

 stanovy zahraničního právního subjektu 

 registrační certifikát, potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku, výpis 

z obchodního rejstříku zahraničního právního subjektu dokazující, ţe mateřská 

společnost je platným právním subjektem podle legislativy ve své vlasti 

 rozhodnutí zahraničního právního subjektu o zaloţení pobočky v RF 

 předpisy, které budou řídit fungování obchodního zastoupení 

 dopis od banky potvrzující dobré úvěrové postavení zahraničního právního subjektu 

 dokument potvrzující koordinaci s regionálními autoritami RF při zakládání 

obchodního zastoupeni (není nutné při zakládání OZ v Moskvě nebo Petrohradu) 

 generální zplnomocnění vydané vedením 

 zplnomocnění pro vyplnění ţádosti o akreditaci za zahraniční právnický subjekt 

 akreditační kartu obsahující informace o OZ, vyplněné v souladu s předlohou od 

příslušného akreditačního orgánu a podepsanou autorizovaným zástupcem 

zahraničního právního subjektu 
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 potvrzení od daňových autorit ze země sídla zahraničního právního subjektu o 

daňové registraci a specifikace identifikačního čísla daňového poplatníka 

 názory experta z příslušného ministerstva RF (Ministerstvo energie, Ministerstvo 

nerostných surovin atd.) dle poţadavků uvedených ve statutech RF pro určité typy 

činností 

 potvrzení zaplacení registračního poplatku 

 

Veškeré dokumenty zahraničního právního subjektu musí být notářsky ověřené a 

opatřené apostilou ve státě kde byly vyhotoveny, k jakémukoliv dokumentu dodaném 

v jiném jazyce neţ v ruštině musí být přiloţen překlad s notářským ověřením. 

 

Vlastní akreditaci pobočky zahraničního subjektu provádí Komora zpravidla ve lhůtě 

třiceti (30) dní ode dne předloţení kompletního souboru poţadovaných dokumentů. 

 

Jako poslední kroky nezbytné k začátku fungování OZ je nutné nechat vyhotovit kulaté 

úřední razítko a podat ţádost o registraci u příslušných státních orgánů. Po přihlášení se 

do evidence příslušného finančního úřadu se mohou zřídit běţné účty v rublech a 

v devizách. 

 

4.2 Vyhodnocení, jaký vstup na trh je nejvýhodnější v případě menší 

stavební firmy 

Jak je vidět v předchozích kapitolách, vstup na ruský trh je věcí ne rozhodně 

jednoduchou z byrokratického hlediska. Kaţdopádně cílem mé práce je vybrat způsob 

vstupu, který by měl být nejvýhodnější v případě menší stavební firmy. Následující 

kapitola obsahuje porovnání všech čtyř moţností vstupu a výběr té nejvhodnější 

moţnosti. 
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4.2.1 Rozdíly mezi obch. zastoupením, pobočkou právnické osoby a obchodní 

společnosti 

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 

Obchodní společnost zaloţená přímo v Ruské federaci je místní právnickou osobou. 

K jejím právám a povinnostem patří: 

 jedná vlastním jménem 

 můţe vykonávat jakýkoli druh činnosti, který není zákonem zakázán 

 nabývat majetek 

 uzavírat obchody 

 být nositelem práv a povinnosti 

 být ţalobcem i ţalovaným u soudu 

 

Obchodní společnost provozuje svoji činnost od okamţiku její státní registrace 

provedené zákonem stanoveným způsobem a zakládá se na dobu neurčitou, není-li ve 

stanovách společnosti stanoveno jinak. Obchodní společnost ručí za své závazky celým 

svým majetkem.  

  

Obchodní zastoupení a pobočky 

Obchodní zastoupení a pobočky nejsou právnickými osobami na rozdíl od obchodní 

společnosti. Obchodní zastoupení a pobočky jsou samostatnými hospodářskými 

jednotkami právnické osoby zaloţenými mimo místo jejího sídla. Právnická osoba, 

která je zaloţila, jim poskytuje majetek, a oni jednají jejím jménem. Za činnost pobočky 

a zastoupení odpovídá právnická osoba, jeţ je zaloţila.   

 

Pobočky a zastoupení zakládají pouze na dobu určitou, ale s moţností prodlouţení: 

 akreditace zastoupení se uděluje maximálně na dobu 3 let 

 akreditace pro pobočky se uděluje maximálně na dobu 5 let 

 

Obchodní zastoupení reprezentuje zájmy zřizující společnosti a uskutečňuje ochranu 

těchto zájmů, zatímco pobočka vykonává všechny nebo část funkcí zřizující společnosti. 

 

4.2.2 Porovnání společností OOO a OAO (ZAO) 

Podnikání v stavebním sektoru vyţaduje mnohem více aktivity od firmy, neţ jenom 

například pasivní prodávání produktů. Z tohoto pohledu v úvahu spíše připadá zaloţení 

společnosti ve formě buď akciové společnosti, nebo společnosti s omezeným ručením. I 

právě proto porovnám klady a zápory kaţdé z těch dvou forem z hlediska více aspektů. 
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4.2.2.1 Proces zakládání společnosti 

Registrace obou druhů společností provádí Federální daňový úřad RF (Федеральная 

налоговая служба - ФНС РФ), avšak procedura zaloţení AO je značně jak časově, tak 

finančně náročnější, protoţe zaloţená firma musí provést emisi akcií a také všechny 

následující kroky řídící se předpisy regulující trh s cennými papíry.  

Splňují-li vklady společníků budoucí OOO podmínku ţe jejich hodnota 

nepřevyšuje dvěstěnásobek minimální mzdy (momentálně zhruba 20 000RUB), mohou 

si společníci sami ocenit majetek, který vkládají do společnosti, a který je tvořen 

nepeněţitými vklady. Naopak akcionáři AO jsou povinni v jakémkoliv případě přivolat 

nezávislého znalce, aby nepeněţité vklady ocenil. 

 

4.2.2.2 Výše základního kapitálu a jeho splácení 

Otázka splacení základního kapitálu je také u kaţdého druhu zakládané společnosti 

řešena jiným způsobem. Při zakládání OOO jsou společníci povinni splatit minimálně 

50% základního kapitálu před provedením státní registrace společnosti a to způsobem, 

ţe v případě vkladů peněţního charakteru se tyto prostředky převedou na speciální 

bankovní účet, z kterého po registraci budou navráceny zpět společnosti. U AO jsou 

akcionáři povinni splatit minimálně 50% upsaných akcií do 3 měsíců od registrace 

společnosti. 

Jak OOO tak uzavřená forma akciové společnosti ZAO má povinnost sloţit 

stejnou výši minimálního kapitálu odpovídající stonásobku minimální mzdy 

(momentálně přes 10 000RUB), která je na evropské poměry velice nízká. U otevřené 

akciové společnosti OAO je výše základního kapitálu ještě desetkrát vyšší a odpovídá 

tisícinásobku minimální mzdy (tj. 100 000RUB). 

 

4.2.2.3 Vystoupení a změna sloţení společníků/akcionářů 

Jedna z velmi závaţných rozdílů mezi AO a OOO je právo jakéhokoliv ze společníků 

kdykoliv vystoupit ze společnosti i bez souhlasu ostatních společníků a ţádat vyplacení 

skutečné hodnoty jeho vlastního podílu ve společnosti, nebo majetek ve stejné hodnotě. 

V důsledku tohoto kroku můţe dojít k značnému zhoršení situace ve společnosti. 

Akcionář v AO můţe ukončit svou účast ve společnosti pouze v důsledku prodeje nebo 
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jiného způsobu převodu svých akcií ostatním akcionářům, společnosti či třetí osobě, 

resp. v důsledku likvidace společnosti. 

 

4.2.2.4 Prodej podílů/akcií a změna sloţení společníků/akcionářů 

Prodej akcií v ZAO a podílů OOO třetím osobám, které nejsou společníky/akcionáři je 

moţný pouze v případě, ţe jsou přednostně nabídnuty společníkům/akcionářům za cenu 

odpovídající nabídce uskutečněné třetí straně. Na rozdíl od АО můţe být ve stanovách 

OOO upraven taktéţ zákaz prodeje nebo převodu podílu (jinak neţ prodejem) třetím 

osobám. 

 

4.2.2.5 Výsledný výběr formy na ruský trh pro menší stavební firmu 

Volba formy vstupu není zcela jednoznačná, ale jako nejvýhodnější se z největší 

pravděpodobností jeví forma společnosti s ručením omezeným (OOO). Akciová 

společnost by se jevila jako výhodnější pouze v případě, ţe by nová společnost byla ve 

spoluvlastnictví více subjektů, například i ruského kapitálu nebo společnosti. Avšak 

podle mého názoru je lepší předejít riziku moţných budoucích komplikací a mít 

vlastnictví společnosti pevně ve vlastních rukách. Také společnost s ručením omezeným 

je zatíţena menší formou byrokratizace při zakládaní i provozu, proto se mi tato forma 

jeví jako nejvíce výhodná. Samozřejmě doporučuji úzkou spolupráci s buď 

konzultantskými firmami znalými trhu, nebo „přetaţení/přeplacení“ zkušených ruských 

zaměstnanců kterým se dá věřit, ale stále mít hlavní rozhodnutí ve svých rukách. 

4.3 Kroky a aspekty důleţité při vstupu na trh 

V následujících kapitolách je popsáno pár důleţitých postřehů ze ţivota v Rusku, které 

sice není úplně nutné znát před příjezdem do RF, ale na druhou stranu tyto znalosti 

mohou ušetřit spoustu problémů a nepříjemností, které Evropě odlišné Rusko naskýtá.  

4.3.1 Vízum a proces získání pracovního povolení v RF 

Kaţdý člověk, který se chce dostat do RF, si musí vyřídit víza do této země. Je pravda, 

ţe momentální stav v EU nás pomalu nechává na tyto nepříjemnosti pomalu 

zapomenout. Avšak cesta na východ tyto vzpomínky na doby minulé rychle vyvolá. 
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Pro „obyčejné smrtelníky“ jsou dostupné čtyři typy víz: tranzitní, turistická, studentská 

a pracovní víza. Kromě víz tranzitních, které je moţné obdrţet na základě prokázání se 

platnou letenkou či jízdenkou, ostatní víza potřebují pozvánky. Naštěstí ve všech 

ostatních třech případech získání pozvánky není tak obtíţné, spíše je formalita, které se 

má snaţit regulovat nezákonnou imigraci do RF. Pozvánku pro studijní účely vystaví 

universita (i kdyţ je pravda, ţe čekací doby jsou značně dlouhé), pro turistické účely 

hotel či jiné ubytovací zařízení (samozřejmě, ţe za nemalý poplatek), pracovní víza 

vyřídí zvací firma. 

 

Samotný proces vyřizování na Ruské ambasádě v ČR není tak zdlouhavý, jak by se 

zdálo. Jen se bohuţel občas musejí vystát fronty. Ovšem pro Evropa nevídané jsou 

náleţitosti po příjezdu. Kaţdý je povinen vyplnit migrační kartu a tu (nebo její kopii) při 

sobě celou délku pobytu nosit, také povinnost se do 3 dnů od příjezdu registrovat 

(jestliţe návštěvník zůstává déle neţ tyto 3 dny na jednom místě) je pro Evropana věc 

přinejmenším nezvyklá. 

 

Při obdrţení pracovního víza se cizí podnikatel dostane do země, ale jeho činnost je 

značně omezená. Můţe sice se účastnit různých schůzí a podobně, ale jestli chce legálně 

pracovat, musí si zdlouhavým způsobem vyřídit pracovní povolení. 

 

I kdyţ časy se mění, spousta i současných pracovníku ze zahraničí (momentálně 

hovořím spíše o lidech ze západu) stále pracuje v RF bez pracovního povolení. Je to 

velký risk, který můţe potencionálně znamenat vykázání ze země a velice vysokou 

pokutu pro zaměstnavatele. Nicméně podmínky získání pracovního procesu mají stejné 

jak manaţeři a ředitelé nadnárodních korporací, tak i poslední pracovník ve 

stavebnictví, který pochází jak jinak neţ z republik Střední Asie. Také je nutné získat 

zvláštní souhlas odpovědného ruského státního orgánu pro oblast zaměstnávání. Tato 

povinnost platí pro všechny zaměstnavatele bez ohledu na to, zda jde o ruské firmy 

nebo pobočky zahraničních společností. O povolení rozhoduje místní úřad práce na 

základě ročních kvót stanovených vládou. Nicméně samotný proces získání pracovního 

povolení v Ruské federaci se dělí na tři etapy: 
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První etapa 

Společnost, která hodlá zaměstnat zahraniční pracovníky, musí získat vyjádření o 

účelnosti zaměstnání zahraničních pracovníků. V současné době je pro získání vyjádření 

nutno předloţit následující doklady: 

 notářsky ověřenou kopii osvědčení o státní registraci právnické osoby 

(zaměstnavatele) 

 notářsky ověřenou kopii osvědčení о přihlášení právnické osoby (zaměstnavatele) u 

finančního úřadu v místě sídla na území Ruské federace 

Vyjádření se vydává do 30 dnů ode dne podání dokumentů  

 

Druhá etapa 

Společnost, která hodlá zaměstnat zahraniční pracovníky, musí získat povolení k 

zaměstnání zahraničních pracovníků. V současné době je pro získání povolení nutno 

předloţit následující doklady: 

 notářsky ověřenou kopii osvědčení o státní registraci právnické osoby 

(zaměstnavatele) 

 notářsky ověřenou kopii osvědčení о přihlášení právnické osoby (zaměstnavatele) u 

finančního úřadu v místě sídla na území Ruské federace 

 návrh pracovní smlouvy (podmínky odměňování za práci a ochrany zdraví při práci, 

sociální zabezpečení a pojištění stanovují předpisy RF a mezinárodní smlouvy, jimiţ 

je RF vázána) 

 platební příkaz prokazující zaplacení státního poplatku (v současné době činí výše 

poplatku 3000 rublů) 

Zahraniční společnost (pobočka, zastoupení) předkládá téţ další dokumenty stanovené 

předpisy RF.  

 

Vyjádření se vydává ve lhůtě 30 dnů ode dne podání dokumentů, při provádění 

dodatečného posouzení dokumentů činí tato lhůta max. 45 dnů.  

 

Třetí etapa 

Získání povolení k zaměstnání cizího státního občana. V současné době je pro získání 

povolení nutno předloţit následující doklady: 
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 kopii cestovního pasu a víza cizího státního občana 

 1 fotografie 

 potvrzení o tom, ţe cizí státní občan netrpí ţádnou z chorob, jejichţ seznam je 

stanoven právním předpisem RF 

 platební příkaz dokládající úhradu státního poplatku, který v současné době činí 

1000 rublů 

Vyjádření se vydává ve lhůtě 30 dnů ode dne podání dokumentů, při provádění 

dodatečného posouzení dokumentů činí tato lhůta max. 45 dnů.  

 

Celý proces získávání pracovního povolení je bohuţel dost náchylný k různým 

změnám, takţe je nutné se v co nejkratší čas před samotným započetím procesu 

informovat co se změnilo v nedávné době. Kvůli zdlouhavosti a sloţitosti se doporučuje 

vyuţít jedné z velkého mnoţství agentur, které umí s vyřízením pomoci a tato pomoc se 

rozhodně vyplatí, protoţe neruský člověk se vyzná v celém procesu jen s velikými 

obtíţemi. 

 

4.4 Poznatky a doporučení ke komunikaci při formálním i neformálním 

styku v RF 

Nejenom znalost zákonů, postupů a pravidel je nezbytná pro podnikání v zahraničí. 

Záleţitost, které často bývá často ještě více významná je schopnost fungování a 

orientace v cizím prostředí, v jiné zemi s odlišnými zvyky. Právě z tohoto důvodu jsem 

zařadil i tuto krátkou kapitolu shrnující postřehy a doporučení pro komunikaci 

s ruskými obchodními partnery ať uţ z mých vlastních zkušeností, nebo i z obecných 

zásad, které se člověk naučí ţivotem v zemi. 

 

4.4.1 Způsobe vedení a zvyklosti při obchodním jednání 

Kultura obchodního jednání, hlavně s buď s čistě ruskými společnostmi, nebo s ruskými 

správními orgány je stále směsicí evropského stylu a sovětského stylu jako pozůstatku 

z doby minulé. Jednání bývají často komplikovaná a vleklá, zatíţená různými 

byrokratickými překáţkami. Velice pomáhá, jestli na vaší straně jsou buď kontakty 
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s „místními“, anebo přímo pro Vás pracuje člověk znalý místní problematiky 

s kontaktů. Ale i přesto všechno uzavření nějaké dohody při prvním jednání je značně 

nepravděpodobné, rusové mají „na všechno čas“ a rozhodně nebudou do ničeho 

spěchat. Ovšem mladší generace manaţerů si více a více osvojuje evropský styl jednání 

a tím pádem jednání se blíţí evropským. 

Rusové jsou velmi srdeční, pro Evropana je nezvyklé, ţe při kaţdém setkání je 

nutné si podávat ruce, obecně komunikace je dosti často plná emocí, coţ například pro 

jiţ zmíněné Finy pronikající na Petrohradský trh je velký šok, protoţe jejich chování je 

často naopak emocí prosté. Na druhou stranu kdyţ se dojde přímo na „krájení chleba“, 

rusové dovedou být velice věcní, mají přehled a dovedou jednat velice tvrdě. Jako všude 

v Rusku, i při jednáních je nutné dodrţovat určitou formální hierarchii, kdy vedoucí 

delegace disponuje vysokou autoritou.  

 

4.4.2 Jazyková vybavenost a jazyk jednání 

Co se týká jazyku jednání, v drtivě většině jsou jednání vedena v ruštině. Rusové se 

vyznačují tím, ţe mají vrozený odpor k jakémukoliv jinému jazyku a učí se ho, pouze 

kdyţ uţ je opravdu nezbytně nutný (pravděpodobně mají syndrom „velkého národa“ 

stejně jako například Američané). Tento problém se bohuţel vyskytuje i u mladší 

generace, jak jsem měl moţnost sám zjistit na petrohradské universitě. Naštěstí rusové, 

kteří jsou více v kontaktu s cizinci a zahraničními firmami nějakou tu úroveň cizího 

jazyka mají. Na úřadech samozřejmě pouze rusky. 

 Na druhou stranu jsou vidět tendence zlepšování. Někteří studenti jiţ na 

universitách absolvují stáţe nebo pracovní pobyty (kupodivu ve velké většině v USA) 

v rámci studia a tím pádem se stávají i otevřenějším vůči cizincům po nastoupení do 

zaměstnání. Při zakládání společnosti a hlavně při nedostatečné znalosti ruštiny je 

kaţdopádně dobrý nápad si obstarat překladatele. 

 

4.4.3 Pracovní návyky 

Rusko je zemí s velmi bohatou jak kulturní tak národnostní a historickou tradicí. Proto 

je velmi ošidné cokoliv zobecňovat. I do Ruska uţ přišla vlna workoholismu a posedlost 

kariérou. Na druhou stranu zejména starší a niţší sorty zaměstnanců fungují stále 
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podobným principem jako za dob sovětského svazu stylem „přece se nepředřeme“. Ještě 

ve spojitosti s ruskou emocionálností bere produktivita práce značně „za své“, protoţe 

diskuze na téma co bylo nového včera v televizi, nebo co se komu v posledních dnech 

přihodilo, značně „ukousává“ z pracovního nasazení. Stále platí, ţe například otevírací 

doby sou naprosto striktně dodrţovány, přes oběd, který se dost často protahuje, není 

moţné se téměř nikomu dovolat a podobné situace. Také pracovní doba je pro rusy 

velice specifická. Většina kancelářských pracovníků nechodí do práce dříve jak v 9 

hodin, dost často se mi i stalo, ţe i o desáté jsem byl v kanceláři sám. Na druhou stranu 

délka pracovní doby je dodrţovaná, tím pádem rusové skutečně tráví opravdu celý den 

v práci. 

 

4.4.4 Další různé aspekty 

Oslovování obchodních partnerů je sloţitější o dva stupně v angličtině a jeden stupeň 

v češtině. Nejčastěji se totiţ pouţívá oslovování jménem a „otčestvem“ (prostředním 

jménem, neboli jménem po otci), které je ve středu mezi neformálním oslovením 

jménem a formálním oslovením příjmením. 

Dalším aspektem, který je potřeba mít stále na mysli je aspekt času. Rusové 

vnímaní čas jiným způsobem neţ jsme zvyklí z Evropy, opoţdění jsou na denním 

pořádku. Je pravda, ţe dost část jsou způsobeny špatnou situací v dopravě, na druhou 

stranu se tyto omluvy/výmluvy staly pouţívané pro jakékoliv zpoţdění. Tím pádem je 

zapotřebí počítat, ţe ruský partner bude s vysokou pravděpodobností mít zpoţdění. 

Avšak u Evropanů se předpokládá dochvilnost, protoţe pro rusy je tato vlastnost 

vnímaná jako součást evropských tradic. Díky skutečným problémům s dopravou je 

dobré při jakékoliv schůzce skutečně počítat s velkorysou rezervou před schůzkou (i 

více neţ půlhodina můţe být vhodná). 

  



- 56 - 

 

ZÁVĚR 

Tato moje práce měla za cíl jednak zmapovat moţnosti vstupu menší zahraniční 

společnosti podnikající v oboru stavebnictví a také rozhodnout, jaké forma bude přímo 

v tomto případě tou nejvhodnější. Také důleţité aspekty v oblasti daňové, účetní a 

bankovního systému bylo okrajově rozebrány. 

 Ze zjištěných poţadavků jednoznačně vyplývá, ţe nejlepší a nejvýhodnější 

formou vstupu na stavební trh v Petrohradě se jeví forma společnosti s ručením 

omezeným OOO díky svým nízkým nákladům na zaloţení, niţší byrokratické zátěţi 

oproti akciovým společnostem a dalším příznivějším aspektům. Také bych velice 

doporučoval vyhledat alespoň pro počáteční fázi agentury, které pomohou s fází 

zakládání a poté také buď s pomocí zastoupení České Republiky v Petrohradu, nebo i 

komerčních konzultačních firem se co nejrychleji zorientovat v ne zrovna jednoduchém 

systému fungování společností v Ruské federaci. Další aspekty, na které by zahraniční 

investor neměl zapomínat, jsou potencionální problémy spojené s odlišnou mentalitou 

ruských zaměstnanců, komplikace při vyřizování víz a více neţ dvojnásobná míra 

zdanění daňových nerezidentů oproti rezidentům.  

 Závěrem bych chtěl ještě jednou zdůraznit, z jakého důvodu si myslím, ţe vstup 

právě mnou popisovaného subjektů na ruský trh má význam. Po revoluci v naší 

republice se firmy ve velkém obracely z východu na západ a opustili přirozené a zaţité 

trhy na východě. Dnes se české firmy vrací zpět, společně i s dalšími zahraničními 

firmami z Evropy i zámoří a snaţí se získat také část s rychle rostoucího trhu, na kterém 

marţe dosahují výrazně vyšších hodnot, neţ v jakýchkoliv jiných evropských státech. 

Oblast stavebnictví oplývá potencionálem ještě více, protoţe byla včetně infrastruktury 

celé země po několik desetiletí zanedbávaná a kvalita sluţeb ještě stále leţí pod 

evropskou úrovní. A právě v kombinaci těchto všech aspektů leţí perspektiva, jejímţ 

prvním krokem je právě zaloţení společnosti na tomto trhu a započetí podnikání. 
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ČR  Česká Republika 

RF  Ruská Federace 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

a.s.  Akciová společnost 

OOO  Oбщество с ограниченной ответственностью (ruská obdoba s.r.o.) 

ZAO  Закрытое акционерное общество (ruská obdoba a.s.) 

OAO  Oткрытое акционерное общество (ruská obdoba a.s.) 

PPP  Private-Public-Partnership (oboustranně výhodná kooperace soukromého 
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