
Prowadzenie działalności gospodarczej w 
Republice Czeskiej  

 

Obecnie obowiązujące przepisy prawne 
Pozwolenia, które zostały wydane w Republice Czeskiej, upoważniają do prowadzenia 
działalności gospodarczej na terytorium tego kraju. Warunki wydania takiego pozwolenia 
reguluje Ustawa Nr 455/1991 Dz.U. o prowadzeniu działalności gospodarczej, w brzmieniu 
późniejszych zmian.  
 
Przedsiębiorstwa Zagraniczne 
Osoby zagraniczne, które są osobami fizycznymi (w rozumieniu ustawy o prowadzeniu 
działalności gospodarczej) i mają stałe miejsce zamieszkania po za terytorium Republiki 
Czeskiej mogą prowadzić działalność gospodarczą w tym kraju według tych samych zasad i 
przepisów prawnych, które obowiązują czeskich przedsiębiorców, jeśli czeska ustawa o 
przedsiębiorczości lub inna ustawa nie zawiera przepisów, które stanowią dodatkowe 
wymagania wobec przedsiębiorców zagranicznych np.: Zagraniczna osoba fizyczna, która 
zagranicą nie prowadzi działalności gospodarczej a planuje rozpocząć działalność gospodarczą 
na terytorium czeskim, musi uzyskać pozwolenie na pobyt. Ten obowiązek nie dotyczy 
obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli tych krajów z którymi Republika Czeska ma 
zawartą umowę, która takie ograniczenia eliminuje oraz obywateli czeskich, którzy reprezentują 
zagraniczną osobę fizyczną (obywatele ci nie posiadają na terytorium Republiki Czeskiej prawa 
pobytu).  
Dodatkowe wymagania dotyczące zagranicznych osób fizycznych, chcących prowadzić 
działalność gospodarczą w Republice Czeskiej, zawarte są również w par.6 Ustawy o 
Działalności Gospodarczej, według którego zagraniczna osoba fizyczna musi przedstawić 
zarówno czeski wypis z Krajowego Rejestru Karnego jak i Wypisy z Rejestru Karnego z kraju, 
którego osoba zagraniczna jest obywatelem oraz z kraju, w którym przebywała w ciągu 
ostatnich 3 (trzech) lat ponad trzy miesiące w jednym okresie. Dalsze dodatkowe wymagania 
zawarte są w par.10 Ustawy o Prowadzeniu Działalności Gospodarczej a bezpośrednio dotyczą 
warunków uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Osoby 
zagraniczne uzyskują dotychczas pozwolenie, z dniem zapisu w Rejestrze Handlowym. W 
wyniku nowelizacji Ustawy o Prawie Handlowym ( par. 21 pkt. 5) powstała sytuacja, kiedy to 
osoby zagraniczne z miejscem zamieszkania w jednym z państw Unii Europejskiej lub państwie, 
które jest członkiem Europejskiego Wolnego Obszaru Gospodarczego nie muszą zapisywać się 
do Rejestru Handlowego od dnia 1 lutego 2001 roku. W związku z powyższym zagraniczne 
osoby fizyczne podlegają w chwili obecnej podwójnemu reżimowi w odniesieniu do uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Republiki Czeskiej. W 
jednej grupie są te zagraniczne osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania w jednym z 
krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Wolnego Obszaru Gospodarczego (pozwolenie 
uzyskuje się podobnie jak w przypadku firm czeskich w momencie ogłoszenia decyzji o 
rozpoczęciu działalności gospodarczej lub w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej, u której wymagana jest licencja lub koncesja - od dnia nabycia ważności takiego 
dokumentu). W drugiej grupie są wszystkie pozostałe zagraniczne osoby fizyczne i zagraniczne 
osoby prawne (pozwolenie uzyskują w dniu zapisu do Rejestru Handlowego w zakresie 
czynności, które są zapisane w tym Rejestrze) Działalność gospodarczą w Republice Czeskiej 



dzielimy na rzemieślniczą, regulowaną oraz wolną. W przypadku działalności wolnej nie są 
wymagane żadne uprawnienia.  
Ze względu na przedmiot działalności gospodarczej rozróżniamy działalność handlową, 
produkcyjną i usługową.  
Podstawowym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej na 
terytorium Republiki Czeskiej jest tzw. karta przedsiębiorcy (zivnostensky list) oraz w 
przypadku konieczności uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej - 
koncesja (koncesji list).  
 
Świadczeniem usług na terytorium Republiki Czeskiej rozumie się okresowe i krótkotrwałe 
wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę pochodzącego z kraju - członka 
Unii Europejskiej, bez zamiaru osiedlenia się Czechach. W odniesieniu do podstawowej zasady, 
która obowiązuje w krajach Unii Europejskiej tzn. - swobodnego przepływu usług, 
przedsiębiorca pochodzący z jednego z krajów Unii może wykonywać usługi na terytorium 
Republiki Czeskiej na tych samych zasadach, co przedsiębiorca czeski. 
Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny pochodzący z jednego z krajów Unii Europejskiej będzie 
wykonywał swoje usługi w Republice Czeskiej nie dłużej niż 3 (trzy) miesiące, zwolniony jest z 
obowiązku zgłaszania swojej działalności gospodarczej w kompetentnym urzędzie - 
� Zivnostenskym Urade". Wskazane będzie natomiast posiadanie przez przedsiębiorcę 
zagranicznego karty przedsiębiorcy. 
Jeżeli okres wykonywania usługi przekroczy 3 (trzy) miesiące, wymagane będzie zgłoszenie 
działalności usługowej do właściwego urzędu, którym w przypadku Republiki Czeskiej jest 
"Zivnostensky Urad". Zgłoszenie to powinno zostać podane na formularzu "Ohlaseni zivnosti". 
Następnie na podstawie swojej karty przedsiębiorcy przedsiębiorca zagraniczny otrzyma 
pozwolenia na prowadzenie działalności usługowej na terytorium Republiki Czeskiej w formie 
"zivostenskeho listu". Opłata dotycząca uzyskania "zivnostenskeho listu" wynosi 1000 CZK 
(około 40 USD).  
Przedsiębiorca zagraniczny chcący wykonywać usługi lub działalność gospodarczą w Republice 
Czeskiej nie musi należeć do żadnej organizacji branżowej.  
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