Podnikání ve Švýcarsku
Švýcarsko má moderní a efektivní infrastrukturu, z hlediska práv a předpisů přátelské prostředí pro
ekonomiku, nízké daně, kvalifikované a flexibilní pracovní síly a vysokou kvalitu života. Následkem
těchto faktorů Švýcarsko zaslouženě přitahuje mnoho mezinárodních podniků.
MME Partners je mezinárodně zaměřená advokátní kancelář. Naši motivovaní, nadprůměrně
kvalifikovaní advokáti a advokátky Vám při všech Vašich obchodních záměrech podle Vašich potřeb
kompetentně, spolehlivě a rychle poradí.

I.

Úvod

1

Švýcarsko je jedno z předních světových finančních center. Tohoto postavení dosáhlo především díky
stabilní politické situaci, schopnosti podpořit úspory, stabilní měně s minimálním omezením
převodů, tradičně nízkým úrokovým sazbám a vysoce výkonným a bezpečným finančním institucím.
Zásady svobody obchodu a průmyslu i smluvní svobody zajišťují domácím i zahraničním investorům
příznivé prostředí k podnikání.

2

Švýcarské právo obecně nerozlišuje mezi švýcarskými obchodními společnostmi a společnostmi se
zahraničními vlastníky. Podle švýcarského právního řádu se společnosti řídí právem, podle něhož
byly založeny. Při založení švýcarské společnosti nebo pobočky je hlavním souborem právních
předpisů, který upravuje právo obchodních společností, švýcarský obchodní zákoník (OZ; v němčině
"Obligationenrecht", zkratka "OR"). Obchodní organizace mají ve Švýcarsku povinnost se zaregistrovat v obchodním rejstříku. Ústřední index obchodních firem (www.zefix.ch) je k dispozici každému k nahlédnutí a může poskytnout odpověď na dotazy týkající se dostupnosti obchodních firem.
Zobrazí statutární orgány společnosti, ovšem nikoli roční účetní výkazy.

II.
3

Do Švýcarska lze vstoupit několika různými způsoby: např. založením samostatné švýcarské
právnické osoby (viz II. A.) nebo vytvořením pobočky zahraniční společnosti (viz II. B.). Obchodní
vztahy mohou samozřejmě dále vznikat i pouze na smluvním základě, např. vytvořením zastoupení
nebo výhradních distributorů.

A.
4

Jak vstoupit do Švýcarska

Založení samostatné právnické osoby

Nejdůležitějšími druhy právnických osob ve Švýcarsku jsou tzv. „Aktiengesellschaft“ (akciová
společnost, zkratka v němčině „AG“, „SA“ ve francouzštině a „Ltd“ v angličtině) a „Gesellschaft mit
beschränkter Haftung“ (společnost s ručením omezeným, v němčině zkratka „GmbH“, „SARL“ ve
francouzštině a „Limited“ v angličtině). Jak společnosti typu AG, tak GmbH mají vlastní právní
subjektivitu a vlastní obchodní firmu. Níže jsou uvedeny nejdůležitější základní informace o obou
formách společností:
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Zakladatel

Způsob založení

Kapitál

Sídlo

Švýcarská AG

Švýcarská GmbH

Nejméně 1 fyzická nebo právnická osoba, státní občanství a země bydliště
nejsou rozhodující, cílová skupina: investoři ve větším objemu
Veřejná zakladatelská listina ve formě
notářského zápisu, stanovy společnosti,
další administrativní dokumenty, zakladatel nemusí být osobně přítomen,
udělí-li plnou moc
Nejméně CHF 100'000.--, musí být
splaceno minimálně CHF 50'000.--,
směrem nahoru neomezeno
Vlastní kanceláře (nájemní nebo kupní
smlouva) nebo adresa sídla ve
Švýcarsku, kterou spravuje svěřenský
správce

Nejméně 1 fyzická nebo právnická osoba, státní občanství a země bydliště
nejsou rozhodující, cílová skupina: investoři v menším nebo středním objemu
Veřejná zakladatelská listina ve formě
notářského zápisu, stanovy společnosti,
další administrativní dokumenty, zakladatel nemusí být osobně přítomen,
udělí-li plnou moc

Vedení
společnosti

Nejméně jeden jednatel s bydlištěm ve
Švýcarsku, který je oprávněn zastupovat
společnost samostatným podpisem, v
případě oprávnění ke společnému podepisování musejí mít oba jednatelé
bydliště ve Švýcarsku

Audit

Při založení (nebo později) není potřeba
zjednodušený audit, pokud jsou splněny
tyto kumulativní podmínky v posledních
dvou hospodářských letech:

méně než deset zaměstnanců na
plný úvazek

bilanční
suma
menší
než
CHF 20'000'000.-
obrat menší než CHF 10'000'000.--

Zveřejňování

Anonymita akcionářů

Odpovědnost

Akcionáři ručí osobně do částky jimi upsaného kapitálu

Nejméně CHF 20'000.--, kapitál musí
být zcela splacen
Vlastní kanceláře (nájemní nebo kupní
smlouva) nebo adresa sídla ve
Švýcarsku, kterou spravuje svěřenský
správce
Nejméně jeden člen správní rady nebo
ředitel s bydlištěm ve Švýcarsku, který je
oprávněn zastupovat společnost samostatným podpisem, v případě oprávnění
ke společnému podepisování musejí mít
oba členové správní rady / ředitelé
bydliště ve Švýcarsku
Při založení (nebo později) není potřeba
zjednodušený audit, pokud jsou splněny
tyto kumulativní podmínky v posledních
dvou hospodářských letech:
 méně než deset zaměstnanců na
plný úvazek
 bilanční
suma
menší
než
CHF 20'000'000.- obrat menší než CHF 10'000'000.-Osobní data společníků a velikost jejich
podílu ve společnosti se zapisují do obchodního rejstříku. Tyto údaje jsou
veřejné a kdokoli a kdykoli si je může
online vyžádat.
Společníci ručí majetkem společnosti

5

Zákonná úprava obou těchto forem společnosti umožňuje rychlý proces založení. Jsou-li k dispozici
všechny potřebné údaje a základní kapitál, může investor nechat zapsat zvolenou formu společnosti
do obchodního rejstříku dokonce během jednoho týdne.
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Obecně jsou k založení společnosti potřeba tyto údaje: veřejná listina o založení společnosti, stanovy
společnosti, základní kapitál nebo splacená částka, sídlo ve Švýcarsku a adresa ve Švýcarsku (vlastní
kanceláře nebo adresa sídla) a nejméně jeden jednatel / člen správní rady / ředitel se sídlem ve
Švýcarsku. Svěřenští správci pracující ve Švýcarsku nabízejí za úplatu své služby pro adresu sídla

1 for all. Legal | Tax | Compliance

a/nebo jako jednatelé / členové správní rady / ředitelé. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky
auditu nebo si investor audit přeje, musí se také pověřit auditorská společnost. Společnost se zakládá
u notáře.
7

Pro zápis nově založených společností nejsou příslušné obchodní soudy, ale úřady obchodních
rejstříků. Úřady obchodních rejstříků nabízejí dva druhy řízení o zápisu: normální a zrychlené řízení.
V normálním řízení trvá zápis v závislosti na kantonu sídla společnosti nejméně 8-14 pracovních dnů
(Zug: cca 8, Curych cca 10, Bern cca 14), a ve zrychleném řízení cca 5-7 pracovních dnů. Zápisem do
obchodního rejstříku získává společnost právní subjektivitu. Na centrální webové stránce
švýcarských úřadů obchodních rejstříků (www.zefix.ch) si lze vyžádat výpis z obchodního rejstříku
všech společností zapsaných ve Švýcarsku.

8

Pokud jde o požadované zakladatelské dokumenty, neváhejte nás prosím kontaktovat. Zašleme vám
kontrolní seznam a další informace.

B.

Založení pobočky

9

Všechny zahraniční společnosti jsou povinny nechat své pobočky zapsat do obchodního rejstříku v
kantonu, ve kterém mají sídlo. Pobočka musí mít stejnou obchodní firmu jako hlavní společnost a
může v názvu obsahovat další text, který platí pouze pro pobočku. Obchodní firma pobočky zahraniční společnosti musí dále obsahovat místo sídla ústředí, místo sídla pobočky a výslovné určení,
že se jedná o pobočku.
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Pro založení pobočky není potřeba samostatný vlastní kapitál. Kapitálové zdroje hlavní zahraniční
společnosti jsou dostatečné, jelikož za závazky pobočky odpovídá společně hlavní společnost.
Pobočku řídí místní manažeři, i když hlavní společnost může nepřímo vykonávat svůj vliv. Nejméně
jedna osoba oprávněná zastupovat pobočku musí mít bydliště ve Švýcarsku.

III.
11

Švýcarsko zahraniční investice vítá a zachází s nimi jako s vlastními investicemi. Na zahraniční
investice se nevztahují žádná omezení.

IV.
12

Regulace zahraničních investic

Zdanění právnických osob

Švýcarské daňové prostředí je celkově velice příznivé, a to pro právnické i soukromé osoby. Stát má
formu federace a je rozdělen na tři politické úrovně: federální, kantonální a obecní. Daňový systém
toto rozdělení odráží na různých úrovních přímého zdanění: existuje přímá federální daň, kantonální
a obecní daně. Dalším specifikem švýcarského daňového režimu je, že je velmi jednoduché (a také
velmi obvyklé) zažádat o pravidlo záloh na daň. Jednání s finančním úřadem probíhají v neformální
atmosféře vzájemné důvěry a obecně končí s uspokojivým výsledkem pro poplatníka i úřad. V
důsledku třech úrovní zdanění se mohou daně právnických osob výrazně lišit v závislosti na sídle
společnosti. Některé kantony (např. Zug, Schwyz, St. Gallen) také za jistých podmínek nabízejí velmi
výhodné „výsady“ holdingovým společnostem. K zamezení dvojího zdanění uzavřelo Švýcarsko s
Českou republikou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
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Porovnání daní, maximální daňový odvod ze15 Porovnání daní ve vybraných kantonech
zisku právnických osob
Švýcarska

14

Vybrané země a kantony Švýcarska v porovnání

16

K nezávislým právnickým osobám a pobočkám zahraničních společností se pro daňové účely přistupuje stejným způsobem. Pobočky zahraničních společností ale při založení neplatí kolkovné za
vydání.

V.
17

Pracovní povolení

Švýcarsko uplatňuje při přijímání případných pracovníků/rezidentů ze zahraničí dvojí systém, který
rozlišuje mezi občany členských států EU/ESVO a občany třetích zemí. Občané Evropské unie mohou ve Švýcarsku pobývat bez povolení k pobytu až tři měsíce jako turisté, ale mohou si i hledat
práci. Pokud hodlá občan EU ve Švýcarsku zůstat déle než tři měsíce nebo pokud hodlá v zemi
pracovat, je třeba získat povolení k pobytu. Občané zemí EU/ESVO s platnou pracovní smlouvou
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mají na základě dohody o volném pohybu osob (s určitými přechodnými předpisy pro občany
Bulharska a Rumunska) zásadně neomezený přístup na švýcarský trh práce. Švýcarské obyvatelstvo
se 9. února 2014 vyslovilo pro změnu imigrační politiky. Vlada má nyní tři roky čas, aby toto rozhodnuti realisovala. Než nový zákon bude uvedený v platnost platí nadale neomezený přístup na
švýcarský trh práce.

VI.
18

Švýcarská důvěrnost bankovních informací – nebo lépe Důvěrnost informací o klientech bank –
chrání finanční soukromí občanů před neoprávněným přístupem třetích stran nebo státu. Soudy
mohou důvěrnost informací o klientech bank v některých občanskoprávních řízeních zrušit, dále v
případě vymáhání pohledávek a při konkurzním řízení, v rámci trestního vyšetřování ve Švýcarsku
nebo v případě, že zahraniční státní úřad požádá o soudní nebo správní pomoc. Přijetím článku 26
Modelové smlouvy OECD o mezinárodní správní pomoci v daňových záležitostech ve dvoustranných
dohodách o zamezení dvojího zdanění bude Švýcarsko v jednotlivých případech a na základě podrobných žádostí zapojeno do výměny informací s ostatními zeměmi pro daňové účely. Automatická
výměna informací mezi státními úřady ale není možná a zahraniční úřady nemají právo na žádná
nepodložená a nekonkrétní zjišťování informací.

VII.
19

Důvěrnost bankovních informací

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví jsou ve Švýcarsku vysoce chráněna. Komplexní systém ochrany patentových práv, práv z ochranných známek, průmyslových vzorů a autorských práv zaručuje vysokou
míru ochrany na národní i mezinárodní úrovni. Přihlášky k patentům, ochranným známkám nebo
registraci průmyslových vzorů lze podávat u švýcarského Federálního institutu pro duševní vlastnictví (Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, IGE). Pro společnosti působící v zahraničí je
zajímavé, že jediným zápisem je možné udělit celosvětovou Ochranu.
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VIII.
20

Prodej nemovitostí švýcarským nerezidentům se řídí několika zákony. Vlastní zákon, který tuto
problematiku upravuje, se nazývá „Lex Friedrich“. Nákup nemovitostí občany EU se statutem pobytu
typu B a C není omezen.

IX.
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Dědictví

Pro dědické řízení a spory dle dědického práva jsou příslušné podle švýcarského práva švýcarské
soudy a úřady v místě posledního bydliště zůstavitele; výjimku tvoří pozemky, které zásadně
podléhají právu státu, ve kterém se nacházejí. Požadované plánování dědictví by tedy mělo být
provedeno s ohledem na právo posledního bydliště zůstavitele.

X.
22

Nákup nemovitostí

Další právní témata v mezinárodním obchodním styku

Existují další právní otázky, které se vyskytují v mezinárodním obchodním styku, ať už v souvislosti s
občanskými nebo trestními spory, řízením k vymáhání dluhů a insolvenčním řízením nebo soudní a
úřední právní pomoci, abychom uvedli jen některé. Budete-li mít k tomu otázky, obraťte se na nás a
my Vám rádi poradíme.
Vyloučení odpovědnosti
Poskytnuté informace dávají jen obecný přehled a nemohou nahradit individuální poradenství.
Odmítáme jakoukoli odpovědnost za neodborné použití informací. Snažíme se, aby poskytované
informace byly pokud možno aktuální. Přes naši snahu nelze vyloučit, že určité informace již
nebudou aktuální.
Autorská práva
Bez povolení MME Partners se tato publikace resp. její části nesmí dále šířit.

Váš kontakt

Kancelář Curych
Kreuzstrasse 42 | P.O. Box 1412 | 8032 Zurich
T +41 44 254 99 66 | F +41 44 254 99 60

Dr. Lucy Gordon-Vrba, LL.M.
Advokátka

Kancelář Zug
Gubelstrasse 11 | P.O. Box 613 | 6301 Zug
T +41 41 726 99 66 | F +41 41 726 99 60

+41 44 254 99 66
lucy.gordon@mme.ch

www.mme.ch
office@mme.ch
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