
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej 
 
I. Uwarunkowania ogólne. 

 
Ustawa o działalności gospodarczej Republiki Czeskiej 

Nr. 455/1991,  
(po euro- nowelizacji  Nr  167/2004 z dnia 25.3.2004.) 

 w obowiązującym brzmieniu, jest podstawowym aktem publicznoprawnym, regulującym 
stosunki pomiędzy państwem a przedsiębiorcami oraz podstawowe warunki wykonywania 
działalności gospodarczej przez  osoby prawne i fizyczne. 

Nazwa ustawy o działalności gospodarczej w oryginale brzmi „živnostenský zákon”, 
natomiast urząd ds. działalności gospodarczej nazywa się „živnostenský úřad”. 
 
Definicja działalności gospodarczej 

 
(§ 2) Działalność gospodarcza stanowi ciągłą działalność wykonywaną samodzielnie, pod własnym nazwiskiem, 
na własną odpowiedzialność celem osiągnięcia zysku na warunkach ustanowionych w niniejszej ustawie. 
 
W trybie ustawy o działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę rozumie się każdą osobę 
fizyczną i prawną, krajową i zagraniczną, spełniającą warunki określone w ustawie. Regulacje 
prawne o działalności gospodarczej odnoszą się zarówno do działalności osób fizycznych, jak 
i działalności osób prawnych. 
W myśl przedstawionej definicji do działalności gospodarczej nie zaliczają się zwłaszcza 
prace jednorazowe, prace nie wykonywane w celu zarobkowym (istotą w tym przypadku jest 
cel a nie zarobek), prace wykonywane na podstawie stosunków prawa pracy. Szczegółowe 
wyliczenie działalności wyłączonych z ustawy znajduje się w   § 3 tejże ustawy. 
 

§ 5 
Podmioty uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

1) Działalność gospodarczą może prowadzić osoba fizyczna lub prawna, jeżeli spełni warunki 
ustanowione w niniejszej ustawie ( dalej „przedsiębiorca”); zezwolenie państwa na prowadzenie 
działalności gospodarczej ( dalej „koncesję”) wymagane jest tylko w przypadkach określonych w 
niniejszej ustawie. 
 

2) Osoba fizyczna z miejscem zamieszkania lub osoba prawna z siedzibą poza terytorium Republiki 
Czeskiej ( dalej „osoba zagraniczna”) może na terytorium Republiki Czeskiej prowadzić działalność 
gospodarczą na tych samych warunkach i w tym samym zakresie jak osoba czeska, o ile z niniejszej lub 
odrębnej ustawy nie wynika coś innego. Dla celów niniejszej ustawy za osobę czeską uważa się osobę 
fizyczną z miejscem zamieszkania lub osobę prawną z siedzibą na terytorium Republiki Czeskiej. 
Miejscem zamieszkania na terytorium Republiki Czeskiej dla potrzeb niniejszej ustawy rozumie się 
pobyt stały na jej terytorium.  
 

3) Jeżeli z ustawy wynika obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego pewne fakty, należy 
przez to rozumieć przedstawienie dokumentu wraz z jego tłumaczeniem na język czeski, wykonanym 
przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy o ile dokument ten nie został sporządzony w języku 
czeskim. Wiarygodność podpisu i pieczątki na oryginałach przedstawianych dokumentów, które zostały 
sporządzone za granicą, musi być uwierzytelniona. 
 

4) Wymóg wykonania tłumaczenia na język czeski przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy oraz 
wymóg uwierzytelnienia podpisu i pieczątki według ustępu 3 nie odnosi się do dokumentów 
przedstawianych przez obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez osobę 
prawną z siedzibą, zarządem głównym lub głównym miejscem prowadzenia działalności 
gospodarczej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ma wątpliwości co do 
prawidłowości tłumaczenia, ewentualnie co do wiarygodności podpisu lub pieczątki. 
 



5) Zagraniczna osoba fizyczna, która zamierza na terytorium Republiki Czeskiej prowadzić działalność 
gospodarczą i która, według odrębnej ustawy , ma obowiązek uzyskania pozwolenia na pobyt na 
terytorium Republiki Czeskiej, musi do wniosku na działalność gospodarczą i do wniosku o 
udzielenie koncesji przedstawić dokument potwierdzający zezwolenie na pobyt celem 
prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek przedstawienia dokumentu wymienionego w 
pierwszym zdaniu nie odnosi się do zagranicznej osoby fizycznej, która zamierza na terytorium 
Republiki Czeskiej prowadzić działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału swojego 
przedsiębiorstwa. 

           Zagraniczna osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub innego państwa w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, nie musi składać w urzędzie ewidencji 
działalności gospodarczej przy zgłaszaniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej lub składaniu wniosku o udzielenie koncesji zezwolenia na osiedlenie się. 
Wynika to z Ustawy nr 326/1999 Sb., o osiedleniu cudzoziemców na terytorium Republiki 
Czeskiej i o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych przepisów. Obywatel Unii 
Europejskiej  po 90 dniach pobytu na terenie RC może wystąpić o pobyt tymczasowy, który 
zostaje mu przyznany w trybie administracyjnym. Ewentualna odmowa wymaga 
uzasadnienia. 
 
Ustawa o działalności gospodarczej reguluje szereg specyficznych obowiązków 
przedsiębiorcy związanych z jego działalnością gospodarczą i szczegółowo reguluje także 
procedurę postępowania administracyjnego w sprawach zgłaszania działalności 
gospodarczej, lub składania wniosków o udzielenie koncesji i przy wydawaniu zaświadczeń 
o uprawnieniach do wykonywania działalności gospodarczej. Reguluje kontrolę działalności 
gospodarczej, jej przeprowadzanie i wymierzanie sankcji za naruszanie ustawy oraz 
rozwiązuje inne specyficzne zagadnienia, na przykład prowadzenie rejestrów 
przedsiębiorców, współpracę poszczególnych organów administracji państwowej w zakresie 
działalności gospodarczej i temu podobnie. 

Obowiązujące regulacje prawne dot. działalności gospodarczej rozróżniają działalność 
gospodarczą zgłaszaną, w przypadku, której prawo do wykonywania działalności powstaje 
w większości wypadków na podstawie zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej we właściwym urzędzie ewidencji oraz działalność 
koncesjonowaną, u której prawo do wykonywania działalności następuje aż po udzieleniu 
koncesji. Wykaz działalności koncesjonowanych najduje się w załączniku nr. 3 ustawy o 
działalności gospodarczej, natomiast szczegółowy zakres czynności koncesjonowanych  
znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rządu ( Nařízení vlády) nr 469/2000 Sb  

Działalność gospodarcza podlegająca zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji dzieli się 
na: 

•       działalność gospodarczą wolną, do wykonywania której zostały określone tylko ogólne 
warunki wykonywania działalności. Szczegółowy wykaz  działalności wolnych 
zamieszczono w załączniku do Rozporządzenia Rządu ( Nařízení vlády) nr. 140/2000Sb, 

•        działalność rzemieślniczą, wyspecyfikowaną w załączniku nr 1 ustawy o działalności 
gospodarczej, w przypadku której przyjmuje się przede wszystkim klasyczny punkt 
widzenia na rzemiosło jako czynność zawodową w określonej branży i wymagane 
specjalne uprawnienia zawodowe, uzyskiwane przeważnie w wyniku wyuczenia w branży 
i określonej długości praktyki. Szczegółowy zakres czynności rzemieślniczych  znajduje 
się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rządu ( Nařízení vlády) nr 469/2000 Sb,  

•       działalność wiązaną, wyspecyfikowaną w załączniku nr 2 ustawy o działalności 
gospodarczej, do wykonywania której wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe 
albo uprawnienie, świadectwo lub podobny dokument, wydany przedsiębiorcy przez 
pełnomocny organ wg właściwego przepisu specjalnego. Szczegółowy zakres czynności 



wiązanych  znajduje się w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rządu ( Nařízení vlády) nr 
469/2000 Sb. 

Działalność gospodarcza 

zgłaszana koncesjonowana 

wolna rzemieślnicza wiązana 

 
 
Ogólne warunki wykonywania działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby 
fizyczne: 

•        ukończenie 18 roku życia, 

•        zdolność do czynności prawnych, 

•        nienaganność, 

•        przedłożenie zaświadczenia, że osoba fizyczna, o ile prowadzi lub prowadziła na 
terytorium Republiki Czeskiej działalność gospodarczą, nie posiada zaległości 
podatkowych. Zaświadczenie wystawia lokalnie właściwy urząd skarbowy, 

•        przedłożenie zaświadczenia, że osoba fizyczna, o ile prowadzi lub prowadziła na 
terytorium Republiki Czeskiej działalność gospodarczą, nie zalega w opłatach na 
ubezpieczenie zdrowotne i socjalne oraz składce na państwową politykę zatrudnienia. 

Przez nienaganność rozumie się niekaralność, która jest dokumentowana wyciągiem z 
Krajowego Rejestru Karnego, ew. podobnym zaświadczeniem. Zgodnie z właściwym 
postanowieniem za nienagannego nie uważa się tego, kto został prawomocnie skazany: 

-         na bezwarunkową karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
samodzielnie lub w zbiegu przestępstw, i wymierzono mu bezwarunkową karę 
pozbawienia wolności na okres co najmniej jednego roku, 

-         za przestępstwo popełnione umyślnie, którego stan faktyczny jest związany z 
działalnością gospodarczą, o ile nie dotyczy przestępstwa wymienionego wyżej, lub 

-         za przestępstwo popełnione w wyniku niedbalstwa, którego stan faktyczny jest 
związany z działalnością gospodarczą,jeżeli taka osoba nie jest traktowana jako osoba nie 
skazana. 

 Zagraniczna osoba fizyczna potwierdza nienaganność w urzędzie ewidencji działalności 
gospodarczej w przypadku, gdy jest: 

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

na podstawie wyciągu z rejestru karnego lub równoważnego dokumentu wystawionego przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny tego państwa, lub państwa członkowskiego 
ostatniego pobytu. W przypadku, gdy dany kraj nie wystawia wyciągu z rejestru karnego lub 
równoważnego dokumentu, osoba fizyczna przedkłada oświadczenie o nienaganności w myśl 
§ 6 ust. 1 lit. c) ustawy o działalności gospodarczej, złożone przed notariuszem lub organem 
państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, lub przed notariuszem lub organem 



państwa członkowskiego ostatniego pobytu. Dokumenty te nie mogą być starsze niż 3 
miesiące; dokument zgodnie z niniejszym punktem może być zastąpiony zaświadczeniem 
o uznaniu kwalifikacji zawodowej, o ile stwierdza także spełnienie warunku nienaganności. 

 
Prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem odpowiedzialnego 
przedstawiciela 

§ 11 
 

1) Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą za pośrednictwem odpowiedzialnego 
przedstawiciela. Odpowiedzialnym przedstawicielem jest osoba fizyczna ustanowiona przez 
przedsiębiorcę, która odpowiada za należyte prowadzenie działalności gospodarczej oraz za 
przestrzeganie przepisów o działalności gospodarczej i ma wobec przedsiębiorcy stosunek umowny. 
Nikt nie może pełnić funkcji przedstawiciela odpowiedzialnego dla więcej niż dwóch przedsiębiorców. 
 

2) Odpowiedzialny przedstawiciel musi spełniać warunki ogólne i szczególne prowadzenia działalności 
gospodarczej według § 6 ust.1 lit. a) do c) i § 7. 
 

3) Przedstawicielem odpowiedzialnym osoby prawnej nie może być członek rady nadzorczej lub innego 
organu kontrolnego tej osoby prawnej, dalej osoba fizyczna, dla której istnieje przeszkoda w 
prowadzeniu działalnosci gospodarczej według § 8. Odpowiedzialnym przedstawicielem w branży lub 
branży pokrewnej działalności gospodarczej nie może być również osoba, której anulowano 
uprawnienie do prowadzenia działalnosci gospodarczej według § 58 ust. 2 do 4 i to w okresie jednego 
roku od uprawomocnienia decyzji o anulacji uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

Odpowiedzialnego przedstawiciela winien ustanowić: 
 
………..  
c) przedsiębiorca. który jest zagraniczną osobą prawną. Do funkcji przedstawiciela odpowiedzialnego 
powoła kierownika oddziału przedsiębiorstwa usytuowanego na terytorium Republiki Czeskiej, który spełnia 
warunki do wykonywania funkcji przedstawiciela odpowiedzialnego według niniejszej ustawy. Jeżeli kierownik 
oddziału przedsiębiorstwa nie spełnia tych wymogów, przedsiębiorca powoła przedstawiciela odpowiedzialnego 
z innych osób. 
 

 

II. Warunki zgłoszenia działalności gospodarczej i złożenia wniosku o 
udzielenie koncesji przez osobę fizyczną z miejscem zamieszkania poza 
terytorium RCz (zagraniczną osobę fizyczną), która jest obywatelem 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii 

  

Do ogólnych warunków wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 
należą: 

•        Ukończenie 18 roku życia 

•        Zdolność do czynności prawnych 

•        Nienaganność 

•        Zaświadczenie, że osoba fizyczna, o ile prowadzi lub prowadziła na terytorium Republiki 
Czeskiej działalność gospodarczą, nie posiada zaległości podatkowych; takie 
zaświadczenie wystawia lokalnie właściwy urząd skarbowy 

•        Zaświadczenie, że osoba fizyczna, o ile prowadzi lub prowadziła na terytorium Republiki 
Czeskiej działalność gospodarczą, nie zalega w opłatach na ubezpieczenie zdrowotne i 
socjalne oraz składkę na państwową politykę zatrudnienia; takie zaświadczenie wystawia 
lokalnie właściwy organ ubezpieczenia socjalnego 



Wykonywanie wolnej działalności gospodarczej  

jest uwarunkowane jedynie spełnieniem ogólnych warunków wykonywania działalności 
gospodarczej. 

Uprawnienia zawodowe do prowadzenia rzemieślniczej działalności gospodarczej należy 
poświadczyć: 

•       świadectwem ukończenia odpowiedniej trzyletniej szkoły zawodowej lub innym 
dokumentem o należytym ukończeniu odpowiedniej trzyletniej szkoły zawodowej oraz 
zaświadczeniem o odbyciu trzyletniej praktyki w zawodzie, 

•       świadectwem ukończenia nauki odpowiedniego kierunku zawodowej średniej szkoły 
zawodowej, gdzie okres nauki jest krótszy niż 4 lata, oraz zaświadczeniem o odbyciu 
trzyletniej praktyki w zawodzie, 

•       świadectwem maturalnym na odpowiednim kierunku zawodowym średniej szkoły 
zawodowej albo trzyletniej średniej szkoły zawodowej, lub liceum z przedmiotami 
przygotowania zawodowego oraz zaświadczeniem o odbyciu dwuletniej praktyki 
zawodowej, 

•       dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem o ukończeniu licencjackiego lub 
magisterskiego programu naukowego realizowanego w szkole wyższej w odpowiednim 
zakresie dziedzin naukowych oraz zaświadczeniem o odbyciu jednorocznej praktyki w 
zawodzie, 
 

•        Zaświadczeniem o uznaniu kwalifikacji zawodowych wystawionym przez uznany 
organ w myśl ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (Ustawa nr. 18/2004 z dnia 
10.12.2003 o uznawaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej), 

•        Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym obywatele innych państw w 
ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii) może 
zaświadczyć uprawnienia zawodowe dotyczące działalności gospodarczej wymienionej 
w § 21 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej również odpowiednimi zaświadczeniami 
zgodnie z ustawą o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. 

  

Dokumenty o uprawnieniach zawodowych (wymienione wyżej) mogą być zastąpione: 

•       świadectwem ukończenia pokrewnej trzyletniej szkoły zawodowej lub innym 
dokumentem o należytym ukończeniu pokrewnej trzyletniej szkoły zawodowej lub nauki 
w pokrewnym zawodzie oraz zaświadczeniem o odbyciu czteroletniej praktyki w 
dziedzinie działalności gospodarczej, 

•       świadectwem ukończenia nauki na pokrewnym kierunku zawodowym średniej szkoły 
zawodowej, gdzie okres nauki jest krótszy niż cztery lata, oraz zaświadczeniem o odbyciu 
czteroletniej praktyki w zawodzie, 

•      świadectwem maturalnym w pokrewnym kierunku zawodowym średniej szkoły 
zawodowej lub trzyletniej średniej szkoły zawodowej oraz zaświadczeniem o odbyciu 
trzyletniej praktyki zawodowej, 

•       dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem o ukończeniu licencjackiego lub 
magisterskiego programu naukowego realizowanego w szkole wyższej w pokrewnym 
zakresie dziedzin naukowych oraz zaświadczeniem o odbyciu jednorocznej praktyki w 
zawodzie 



•       zaświadczeniem o rekwalifikacji lub innym zaświadczeniem o uprawnieniach 
zawodowych wystawionym przez instytucję akredytowaną przez Ministerstwo Nauki, 
Młodzieży i Kultury Fizycznej lub właściwym ministerstwem, w którego gestii leży 
branża, w której wykonywana jest działalność gospodarcza oraz zaświadczeniem o 
odbyciu czteroletniej praktyki w zawodzie, 

•       zaświadczeniem z egzaminu kwalifikacyjnego zdanego przed komisją złożoną z 
przedstawicieli właściwego urzędu ewidencji, właściwej szkoły średniej lub średniej 
szkoły zawodowej, jak też odpowiedniego cechu zawodowego, o ile został powołany, 
oraz zaświadczeniem o odbyciu czteroletniej praktyki w zawodzie, 

•        zaświadczeniem o odbyciu sześcioletniej praktyki w zawodzie. 

Uprawnienia zawodowe dla wiązanej działalności gospodarczej regulują przepisy 
specjalne wymienione w załączniku nr 2 ustawy o działalności gospodarczej lub określone w 
niniejszym załączniku. Jeżeli w załączniku nr 2 wymienione są uprawnienia zawodowe 
polegające na posiadaniu wykształcenia zawodowego lub średniego zakończonego 
egzaminem dojrzałości, spełnienie warunku wykształcenia stwierdza się także 
zaświadczeniem o rekwalifikacji wg § 22 ust. 1 lit. e) oraz zaświadczeniem o odbyciu 
czteroletniej praktyki w zawodzie. 

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym obywatele innych państw w 
ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii) oraz obywatel 
Republiki Czeskiej mogą potwierdzić uprawnienia zawodowe zaświadczeniem o uznaniu 
kwalifikacji zawodowych wystawionym przez uznany organ wg ustawy o uznawaniu 
kwalifikacji zawodowych. Osoby te mogą potwierdzić uprawnienia zawodowe także 
zaświadczeniami o kwalifikacji zawodowej w myśl ustawy o uznawaniu kwalifikacji 
zawodowych, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe określone dla poszczególnych 
dziedzin działalności gospodarczej w załączniku nr 2 ustawy o działalności gospodarczej. 

 
Uprawnienia zawodowe dla koncesjonowanej działalności gospodarczej regulują przepisy 
specjalne wymienione w załączniku nr 3 ustawy o działalności gospodarczej lub określone w 
niniejszym załączniku. Jeżeli w załączniku nr 3 wymienione są uprawnienia zawodowe 
polegające na posiadaniu wykształcenia zawodowego lub średniego zakończonego 
egzaminem dojrzałości, spełnienie warunku wykształcenia stwierdza się także 
zaświadczeniem o rekwalifikacji wg § 22 ust. 1 lit. e) ustawy o działalności gospodarczej oraz 
dokumentem o odbyciu czteroletniej praktyki w zawodzie.  
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej może potwierdzić uprawnienia 
zawodowe zaświadczeniem o uznaniu kwalifikacji zawodowych wystawionym przez uznany 
organ wg ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Osoba ta może potwierdzić 
uprawnienia zawodowe także zaświadczeniami o kwalifikacji zawodowej w myśl ustawy 
o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe określone 
dla poszczególnych dziedzin działalności gospodarczych w załączniku nr 3 ustawy o 
działalności gospodarczej. Urząd ewidencji ustali lub zmieni przedsiębiorcy warunki 
wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub 
na podstawie przepisów szczególnych. 

Zgłoszenie lub wniosek o udzielenie koncesji można złożyć osobiście we właściwym 
gminnym urzędzie ewidencji działalności gospodarczej lub przesłać pocztą. 
 

W przypadku zagranicznej osoby fizycznej, która w celu wykonywania działalności 
gospodarczej nie zakłada na terytorium Republiki Czeskiej oddziału przedsiębiorstwa, taka 
osoba składa zgłoszenie w urzędzie ewidencji właściwym dla miejsca zezwolenia na 
osiedlenie się na terytorium Republiki Czeskiej, ew. (o ile nie można takiej lokalizacji 



określić) wg miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Republiki 
Czeskiej. 

W przypadku zagranicznej osoby fizycznej, która w celu wykonywania działalności 
gospodarczej zakłada na terytorium Republiki Czeskiej oddział przedsiębiorstwa, taka osoba 
składa zgłoszenie w urzędzie ewidencji właściwym dla siedziby oddziału przedsiębiorstwa na 
terytorium Republiki Czeskiej 
  
Dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie ewidencji przy składaniu zgłoszenia o 
dokonanie wpisu do ewidencji lub wniosku o udzielenie koncesji. 

•        Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub złożenie 
wniosku o udzielenie koncesji (wypełnione wcześniej ewentualnie na miejscu). 

•        Wyciąg z rejestru karnego lub równoważne zaświadczenie wystawione przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny tego państwa lub państwa członkowskiego ostatniego 
pobytu. Jeżeli państwo nie wystawia takiego zaświadczenia, osoba fizyczna składa 
oświadczenie o nienaganności, złożone przed notariuszem lub organem państwa 
członkowskiego, którego jest obywatelem, lub przed notariuszem lub organem państwa 
członkowskiego ostatniego pobytu (nie starsze niż 3 miesiące). Dokument ten może być 
zastąpiony zaświadczeniem o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustawą o 
uznawaniu kwalifikacji zawodowych, jeżeli się nim potwierdza także spełnienie warunku 
nienaganności. W przypadku ustanowienia odpowiedzialnego przedstawiciela wyciąg 
z rejestru karnego lub inne wyżej wymienione zaświadczenie stwierdzające nienaganność, 
jeżeli odpowiedzialny przedstawiciel jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub innego państwa w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w przeciwnym razie wyciąg z Krajowego 
Rejestru Karnego. 

•        Oświadczenie odpowiedzialnego przedstawiciela (o ile został ustanowiony), że zgadza się 
z powołaniem go na stanowisko, z przejęciem obowiązków w zakresie określonym przez 
ustawę o działalności gospodarczej i z wymienieniem przedsiębiorców, u których pełni 
funkcję odpowiedzialnego przedstawiciela. Podpis na oświadczeniu musi być 
uwierzytelniony, o ile odpowiedzialny przedstawiciel nie złoży oświadczenia osobiście 
przed urzędem ewidencji. 

•        Wyciąg z rejestru handlowego nie starszy niż 3 miesiące, o ile osoba fizyczna została do 
niego wpisana. 

•        Zaświadczenie, że osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych, jeżeli wykonuje 
lub wykonywała działalność gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej. 
Zaświadczenie nie może być starsze niż 3 miesiące. 

•        Zaświadczenie, że nie zalega w opłatach na ubezpieczenie zdrowotne i socjalne oraz ze 
składką na państwową politykę zatrudnienia, jeżeli prowadzi lub prowadziła na terytorium 
Republiki Czeskiej działalność gospodarczą. Zaświadczenie nie może być starsze niż 3 
miesiące. 

•        Zaświadczenie stwierdzające uprawnienia zawodowe przedsiębiorcy, ew. jego 
odpowiedzialnego przedstawiciela zarówno w przypadku działalności gospodarczej 
rzemieślniczej, wiązanej lub koncesjonowanej. 

•        Zaświadczenie stwierdzające prawny tytuł własności lub użytkowania czy inny podobny 
tytuł prawny do obiektów lub lokali, w których wykonywana jest działalność 
gospodarcza, o ile różni się od miejsca zamieszkania wnioskodawcy (jeżeli zakłada 
oddział przedsiębiorstwa, te same zaświadczenia także dla oddziału). 



•        Jeżeli zakłada na terytorium Republiki Czeskiej oddział przedsiębiorstwa, także 
zaświadczenie potwierdzające, że posiada przedsiębiorstwo poza terytorium Republiki 
Czeskiej. 

•        W przypadku zamiaru przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej sposobem 
przemysłowym zaświadczenie o faktach potwierdzających wykonywanie działalności 
gospodarczej sposobem przemysłowym. 

. 
 Formularz „Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej“ lub 

„Wniosek o udzielenie koncesji“ dla zagranicznej osoby fizycznej, która jest obywatelem 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii. Formularz można otrzymać w 

jakimkolwiek urzędzie ewidencji, ew. jest dostępny w Internecie 

Http://business.center.cz/business/sablony/zu/.  

Formularz nie ma wzoru obowiązującego, jednak w zgłoszeniu muszą się znaleźć wszystkie 
informacje wymagane ustawą. Poniżej przedstawiono tłumaczenie przykładowego wzoru 
zgłoszenia działalności gospodarczej. 

 
Opłaty skarbowe i inne 

1000,- CZK – opłata skarbowa za wydanie świadectwa o dokonaniu wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej (10 000,- CZK w przypadku wykonywania działalności 
gospodarczej sposobem przemysłowym); 2000,- CZK – opłata skarbowa za wydanie 
koncesji (20 000,- CZK w przypadku wykonywania działalności gospodarczej sposobem 
przemysłowym) z tym, że opłatę należy uiścić przed wydaniem koncesji  

•        50,- CZK – wyciąg z Rejestru karnego 
 

Urząd ewidencji powinien wystawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej w terminie do 15 dni od podania zgłoszenia, o ile przedsiębiorca spełnia 
warunki określone ustawą o działalności gospodarczej i nie istnieje przeszkoda 
uniemożliwiająca wykonywanie działalności gospodarczej. 
Urząd ewidencji podejmuje decyzję w sprawie wniosku o udzielenie koncesji w terminie do 
60 dni od dnia złożenia wniosku, o ile załącznik nr 3 ustawy o działalności gospodarczej nie 
stanowi inaczej. Jeżeli urząd ewidencji podejmie decyzję o udzieleniu koncesji, wyda 
przedsiębiorcy akt koncesyjny w terminie do 15 dni od dnia nabycia mocy prawnej decyzji 
o udzieleniu koncesji. 
 
Inne czynności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. 

•        Rejestracja we właściwym urzędzie skarbowym ze względu na podatek (w  terminie do 
30 dni od uzyskania uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej).

•        Zgłoszenie siebie i pracowników we właściwym zakładzie ubezpieczeń społecznych (w 
ciągu 8 dni).

•        Zgłoszenie siebie i pracowników we właściwym zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych (w 
ciągu 8 dni).

•        Złożenie zgłoszenia o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników od wypadku (jeżeli 
zatrudnia się chociaż 1 pracownika).

 
 
 

http://business.center.cz/business/sablony/zu/


Inne przepisy związane z działalnością gospodarczą 

Ustawa o działalności gospodarczej jest ściśle związana z innymi ustawami i przepisami 
prawnymi: 

•        Kodeks Handlowy, ustawa nr 513/1991 Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów 

•        Kodeks Cywilny, ustawa nr 40/1964 Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów 

•        Ustawa o upadłości i postępowaniu układowym, ustawa nr 328/1991 Sb., w brzmieniu 
późniejszych przepisów 

•       Ustawa o kontroli państwowej, ustawa nr 552/1991 Sb., w brzmieniu późniejszych 
przepisów 

•        Prawo karne, ustawa nr 140/1961 Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów 

•        Kodeks ds. wykroczeń, ustawa nr 200/1990 Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów 

•       Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa nr 71/1967 Sb., w brzmieniu 
późniejszych przepisów 

•       Ustawa o opłatach skarbowych, ustawa nr 368/1992 Sb., w brzmieniu późniejszych 
przepisów, 

•        Ordynacja podatkowa, ustawa nr 337/1992 Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów, 

•       Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i składce na państwową politykę 
zatrudnienia, ustawa nr 589/1992 Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów 

•       Ustawa o podatkach od dochodów, ustawa nr 586/1992 Sb., w brzmieniu późniejszych 
przepisów 

•       Ustawa o ochronie konsumenta, ustawa nr 634/1992 Sb., w brzmieniu późniejszych 
przepisów 

•        Ustawa o regulacji reklamy, ustawa nr 40/1995 Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów 

•        Ustawa o pobycie cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej, ustawa nr 326/1999 
Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów 

•        Ustawa o azylu, ustawa nr 325/1999 Sb., w brzmieniu późniejszych przepisów 

•        Ustawa o uznawaniu kwalifikacji, ustawa nr 18/2004 Sb. 
 
Postępowanie urzędu ewidencji po złożeniu zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej lub wniosku o udzielenie koncesji 

W przypadku, gdy zgłoszenie na zawiera wszystkich należności, urząd ewidencji wezwie 
przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie do 15 dni. W wezwaniu wyznaczy stosowny 
okres w celu ich usunięcia, nie krótszy niż 15 dni. W okresie wyznaczonym na wezwaniu nie 
upływa termin wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli 
istnieją ku temu ważne powody, urząd ewidencji na prośbę przedsiębiorcy może przedłużyć 
termin kilkakrotnie. Jeżeli przedsiębiorca usunie braki w wyznaczonym terminie lub w 
przedłużonym terminie, uznaje się, że zgłoszenie od początku było bez wad. Jeżeli 
przedsiębiorca nie usunie braków w wyznaczonym terminie, urząd ewidencji rozpocznie 
postępowanie i zadecyduje, że uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej w 
wyniku zgłoszenia nie zaistniało, lub zadecyduje, że wnioskodawca nie spełnił warunków do 
wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli wnioskodawca w czasie postępowania usunie 
braki i urząd ewidencji stwierdzi, że zostały spełnione warunki do wykonywania działalności 
gospodarczej, urząd ewidencji zakończy postępowanie wydając zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej. 



Jeżeli nie są spełnione należności we wniosku o udzielenie koncesji, urząd ewidencji wezwie 
przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku. W 
wezwaniu wyznaczy stosowny okres w celu ich usunięcia, nie krótszy niż 15 dni. Jeżeli 
istnieją ku temu ważne powody, urząd ewidencji na prośbę przedsiębiorcy może przedłużyć 
termin kilkakrotnie. W okresie wyznaczonym na wezwaniu nie upływa termin wydania 
decyzji o udzieleniu koncesji. Jeżeli przedsiębiorca usunie braki w wyznaczonym terminie lub 
w przedłużonym terminie, urząd ewidencji rozpocznie rozpatrzenie wniosku. Jeżeli 
przedsiębiorca nie usunie braków w wyznaczonym terminie, urząd ewidencji wstrzyma 
postępowanie (lub jeżeli nie spełnia warunków, urząd ewidencji odrzuci wniosek o udzielenie 
koncesji). 



 
III Wzór zgłoszenia działalności gospodarczej.      
   
č. jednací. .nr sprawy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ohlášení živnosti     
podle § 45 odst. 2  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

 ve znění  pozdějších předpisů (dále jen žz) 
Zgłoszenie działalności gospodarczej                         

Według  § 45 ust. 2  Ustawy nr 455/1991 Sb. o działalności gospodarczej 
w brzmieniu późniejszych przepisów 

1) Fyzická osoba – zahraniční  Osoba fizyczna - zagraniczna 
Titul 
Tytuł 

Jméno 
Imię 

Příjmení 
Nazwisko 

Titul 

rodné číslo      PESEL                      
                                            / 

datum narození Data urodzenia státní občanství 
obywatelstwo 

                    
 
Bydliště mimo 
území ČR 

Miejsce zamieszkania poza terytorium RC 
 
 

Místo pobytu  
v ČR Miejsce 
pobytu w RC 

Ulice 
Ulica 

č. popisné 
nr. domu 

č. orientační 
nr.lokalu 

 Obec gmina část obce dzielnica PSČ  Kod poczt. 

2) Obchodní firma  Firma handlowa 
 
 
 
3) Místo podnikání  Miejsce działalności gosp. 
ulice 
 

č. popisné nr. domu č. orientační 
nr.lokalu 

Obec  gmina část obce dzielnica PSČ  Kod poczt 

4) Předmět podnikání Przedmiot działalności gospodarczej 
 
 
 
 
 
 
                                                                 6) Datum zahájení provo-                      6a) Datum vzniku 
5) Identifikační číslo                                     zování živnosti                                    živnosten. oprávnění 
Nr. identyfikacyjny  Data rozpoczęcia działalności 

gosp. 
            Data powstania upawnień do 

działalności gospodarczej 
7) Datum ukončení provo-    
    zování živnosti                      

 7a) Pobyt na území ČR   
     povolen do 

            8) Živnost provozována       
    průmyslovým způsobem? 
Czy jest to działalność 
przemysłowa  ?                      

Data zakończenia działalności 
gospodarczej 

 Zezwolenie na pobyt w RC 
do 

 ano   tak     ne    nie     

9) Podnikal/a 
jste nebo      
podnikáte  na 
území ČR? 

Czy 
prowadził 
Pan lub 
prowadzi dz. 
gosp. w RC ? 

 ano        ne         



 
10) Provozovny  zakłady 
Adresa provozovny ulice č. popisné č. orientační 

Adres zakładu obec část obce PSČ 

Adresa provozovny ulice č. popisné č. orientační 

 obec část obce PSČ 

 
11) Organizační složka podniku   Oddział przedsiębiorstwa 
umístění v ČR ulice č. popisné č. orientační 

Lokalizacja w RC obec část obce PSČ 

 
 
12) Vedoucí organizační složky podniku   Kierownik oddziału przedsiębiorstwa 
Jméno 
Imię 

Příjmení (včetně titulu) 
Nazwisko wraz z tytułem 

  obchodní firma  
 nazwa firmy handlowej 

rodné číslo             PESEL               
/

datum narození Data urodzenia státní občanství 
obywatelstwo

Bydliště ulice č. popisné č. orientační 

Miejsce zam obec část obce PSČ Stát państwo 

Místo pobytu v 
ČR 

ulice č. popisné č. orientační 

Miejsce 
pobytu w RC

obec část obce PSČ 

     Není mi známo, že by vedoucímu organizační složky soud nebo správní orgán  uložil  zákaz činnosti,  že u 
něj trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti a že by mu v posledních 3 letech bylo zrušeno 
živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2,3 a 4 živnostenského zákona. 

Nie wiadomo mi, aby kierownikowi oddziału sąd lub inny organ państwowy zabronił prowadzenia działalności 
oraz aby dla niego  istniała inna przeszkoda dotycząca prowadzenia działalnosci gospodarczej lub też aby w 
ostatnich 3 latach cofnięto mu prawo do prowadzenia działalności gospodarczej według § 58 ust. 2,3 i 4  Ustawy 
o Działalności Gospodarczej. 
 
13) Odpovědný zástupce  Przedstawiciel odpowiedzialny (fakultatywne dla państw Unii Europejskiej) 
Jméno 
Imię 

Příjmení (včetně titulu) 
Nazwisko wraz z tytułami 

  obchodní firma  
Nazwa firmy handlowej  

rodné číslo               PESEL             
                                            / 

datum narození Data urodzenia státní občanství 
obywatelstwo 

Bydliště ulice č. popisné č. orientační 

Miejsce zam. obec část obce PSČ 

Místo pobytu v 
ČR 

ulice č. popisné č. orientační 

Miejsce 
pobytu w RC

obec část obce PSČ 

     Není mi známo, že by osobě odpovědného zástupce  soud nebo správní orgán  uložil  zákaz činnosti,  že u ní 
trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti a že by jí v posledních 3 letech bylo zrušeno živnostenské 
oprávnění podle § 58 odst. 2,3 a 4 živnostenského zákona. 
Nie wiadomo mi, aby osobie przedstawiciela odpowiedzialnego sąd lub organ państwowy zabronił działalności 
oraz aby istniała dla niej inna przeszkoda dla prowadzenia działalności gospodarczej i aby w okresie ostatnich 3 
lat było jej cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie § 58 ust. 2,3 i 4 Ustawy 
o Działalności Gospodarczej 
 



 
     Prohlašuji, že mi soud nebo správní orgán  uložil/neuložil  zákaz činnosti,  trvá/netrvá u mne jiná překážka 
týkající se provozování živnosti, že mi v posledních 3 letech bylo/nebylo zrušeno živnostenské oprávnění podle 
§ 58 odst. 2,3 a 4 živnostenského zákona. 
Oświadczam, że sąd lub organ państwowy nałożył / nie nałożyl na mnie zakaz prowadzenia działalności, 
istnieje/ nie istnieje inna przeszkoda w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz że w okresie ostatnich 3 lat 
cofnięto/ nie cofnięto mi uprawnienia do działalności gospodarczej według § 58 ust. 2,3 i  4  Ustawy o 
Działalności Gospodarczej 
 
V . . . . . . . . . . . . . .    dne . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
          Podpis  ohlašovatele  
        Podpis  zg łaszającego 
 
Doporučené údaje ulehčující a urychlující kontakt s podnikatelem  Dane kontaktowe przedsiębiorcy 
telefonní spojení 
Nr telefonu 

elektronická adresa 
adres elektroniczny 
 

č.faxu 
Nr.faksu 

Údaje živnostenského úřadu Dane urzędu ds działalności gospodarczej 
typ živnosti : typ rodzaj 
działalności 

… volná 
… wolna 

… řemeslná 
… rzemieślnicza 

… vázaná 

… wiązana 
Poznámky Uwagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W opracowaniu wykorzystano materiały Ministerstwa Handlu i Przemysłu Republiki Czeskiej. 
Tekst napisany mniejszą czcionką stanowi tłumaczenie odnośnych paragrafów Ustawy o działalności 
gospodarczej. 
 
Opracował: 
Piotr Czosnyka 
WEH Ostrawa 


	     Není mi známo, že by osobě odpovědného zástupce  soud nebo správní orgán  uložil  zákaz činnosti,  že u ní trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti a že by jí v posledních 3 letech bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2,3 a 4 živnostenského zákona. 

