
Podnikání OSVČ (s českým 

živnostenským listem) v EU 

RNDr. Jitka Ryšavá

VIII. Fórum, 23. 9. 2015, Praha



• Enterprise Europe Network poskytuje odborné služby 
zaměřené na podporu a zvyšování 
konkurenceschopnosti především malých a středních 
podniků. 

• Aktivity sítě zahrnují odborné poradenství pro 
podnikatele a informace o jednotném evropském trhu, 
asistenci při mezinárodním technologickém transferu, 
podporu při vyhledávání zahraničních 
obchodních kontaktů či projektových partnerů pro 
mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. 

• Enterprise Europe Network působí v cca 50 zemích 
světa. V České republice je zastoupena konsorciem 6 
partnerů koordinovaným Technologickým centrem AV 
ČR; www.een.cz.

• Financována Evropskou unií programu COSME a 
HORIZON 2020 a v ČR i Ministerstvem průmyslu a 
obchodu.

Enterprise Europe Network (EEN) 

http://www.een.cz/


EEN v ČR 



Jedná se o komplexní problém, je třeba vzít do 
úvahy řadu aspektů:
• Za jakých podmínek může OSVČ dočasně 

poskytovat služby? Kdy se jedná o „nelegální 
zaměstnávání“?

• Kde bude OSVČ platit sociální a zdravotní pojištění 
a jak se to prokáže?

• Kde bude OSVČ platit daně z příjmu?

• Jak to bude s platbou DPH?

• Jak je to s ohlašovacími procedurami?

• Co musí mít OSVČ s sebou?

Pokud potřebuje firma provést v jiné zemi služby 
pomocí vyslaných zaměstnanců, jedná se o 
vysílání pracovníků, kdy jsou pravidla dosti 
odlišná. 

Poskytování služeb OSVČ



Praktický příklad (1.)

Česká OSVČ (v ČR již takto působí 5 let) - IT - má možnost 

získat od německé firmy v Německu zakázku na úpravu 

softwaru. Předpokládaná délka zakázky je 2 týdny. 

Může OSVČ v Německu provádět IT služby?

Ano, běžně v ČR provádí IT práce, má i jiné zákazníky, 

převezme záruku za dílo apod. Nejedná se tedy o nelegální 

zaměstnávání, ale o přeshraniční podnikání.

Může OSVČ i nadále platit zákonné pojištění v ČR?

Ano, při vyslání je to možné až po dobu 24 měsíců. Na místně 

příslušní okresní správě sociálního zabezpečení v ČR si 

zažádá o formulář A1 pro vyslání, který toto prokazuje. 

Nebude problém jej získat, protože jako IT v ČR dlouhodobě 

působí. Také potřebuje Evropský průkaz zdravotního 

pojištění.



Praktický příklad (2.)

Vznikne OSVČ v Německu povinnost odvádět daň z příjmu?

Vychází se z příslušných zákonů o daních z příjmu a smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění s Německem. Daňová povinnost 

pro daně z příjmu vznikne v případě, že vznikne stálá 

provozovna. Tj. např. stálé místo pro podnikání či stavba, 

staveniště delší než 12 měsíců (u jiných smluv i výkon služby 

delší než 6 měsíců v 12měsíčním období). V tomto případě 

povinnost odvádět daň z příjmu v Německu nevznikne.

Kde se bude odvádět DPH?

Jedná se o službu dle základního pravidla, místo plnění je 

tam, kde má sídlo příjemce služby - v Německu. Pokud OSVČ 

není v ČR plátcem DPH, stane se osobou identifikovanou 

(případně dobrovolným plátcem DPH) a získá tak DIČ k DPH, 

které předá firmě v Německu.



Praktický příklad (3.)

Je třeba provést ohlášení výkonu regulované činnosti?

Ne, IT profese nepatří mezi profese regulované v Německu, 

regulované jsou v tomto oboru pouze profese, které souvisejí 

např. s elektrotechnikou, ne činnosti související se tvorbou 

softwaru. (Pokud by se jednalo o regulovanou profesi, bylo by 

třeba odeslat na příslušný úřad v Německu ohlášení výkonu 

regulované profese s dalšími dokumenty: živnostenský list s 

překladem, doklad o kvalifikaci z ČR s překladem, kopii OP či 

pasu. Platí 1 rok.)

Co má mít OSVČ s sebou?

Formulář A1, Evropský průkaz zdravotního pojištění, 

živnostenský list s překladem, smlouvu (objednávku), na 

jejímž základě je činnost vykonávána (v případě regulované 

profese doklad, že byl její výkon ohlášen).



Brožura „Jak správně 

přeshraničně poskytovat 

služby a vysílat 

pracovníky“ (i v AJ) 

včetně doplnění 

týkajícího se minimální 

mzdy v Německu

Ke stažení na:

http://www.crr.cz/cs/podpora-

podnikani/publikace-prirucky/
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Další informace

http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/


Děkuji za pozornost

Enterprise Europe Network při Centru pro 

regionální rozvoj České republiky

www.crr.cz/een, www.een.cz

RNDr. Jitka Ryšavá

rysava@crr.cz, tel. 234 006 231
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