
Юридична консультація

Старт власного бізнесу в Чехії

10 червня, 14:00-17:00

Юридична клініка II проводиться під егідою Британської торгової палати в Чеській Республіці.



Вступ & мета

Ви можете поставити запитання в чаті або за допомогою
функції підняття руки

Таміла Барабаш (JŠK advokátní kancelář)

Ірина Осьмірко (JŠK advokátní kancelář)

Michal Oborný (GE Aviation)

Marie Janšová (Legalité lawyers)

Marina Melkonjan (OPU, Organizace pro pomoc uprchlíkům)

Iva van Leeuwen (JŠK advokátní kancelář)

Jan Koprnický (JŠK advokátní kancelář)



Віза / резидентство
Самозайнятість (OSVČ)
Товариство з обмеженою відповідальністю
(SRO)
Податки та інші платежі
Торгова ліцензія: види та отримання
Оренда комерційних приміщень
Найм працівників
Конкретні кейси
Переміщення бізнесу



44

Віза / перебування

Віза тимчасового захисту до 31 березня, 2023 

• той самий статус, що й дозвіл на постійне місце проживання, 

що означає необмежений доступ до ринку праці (не потрібен

дозвіл на роботу), а також можливість зареєструватися як

особа-підприємець.

Що відбудеться після 31 березня, 2023?  

• на даний момент, офіційні рішення/вказівки відсутні; проте, 

можливим є отримання іншого типу візи
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Самозайнятість (OSVČ) 

• самозайнятість (osoba samostatně výdělečně činná, „OSVČ“)

• підходить для: фрілансерів, консультантів, дизайнерів, 

майстрів краси, it спеціалістів

• переваги: 

• здатність працювати самостійно

• проста система податкової звітності та бухгалтерського

обліку

• Швидка реєстація

• може бути зареєстрована фізична особа з практично будь-

яким типом візи

• недоліки: особиста відповідальність (порівняно з ТОВ)
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Самозайнятість (OSVČ) 

Для реєстрації необхідно подати заповнену заяву до Центрального офісу
реєстрації торгівлі (Registr Živnostenskeho Podnikani)

• Необхідні документи
• довідка про несудимість
• тимчасовий захист чи інша відповідна віза
• згода орендодавця на експлуатацію його приміщення (або договір оренди)
• підтвердження спеціальної кваліфікації / компетенції, якщо потрібно

• Процес визнання українських дипломів та сертифікатів
• компетентний гарант

• Процес реєстрації
• подання заяви коштує 1 000 CZK
• відвідайте Центральний офіс реєстрації торгілі чи Czech Point, або подайте

заяву онлайн
• центральна реєстраційна форма дозволяє автоматично повідомляти інші

органи (податкові, соціальні, страхові, тощо) про старт вашого бізнесу; 
якщо всі документи в порядку, внесення до торгового реєстру займає ~5 
днів



Найманий працівник vs. самозайнята особа
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Найманий працівник Самозайнята особа

Працює за трудовим договором з роботодавцем Працює на основі власної торгової ліцензії + 

контракти з кількома клієнтами

Більша безпека та міцніший захист працівника 

згідно з Кодексу законів про працю. З іншого боку, 

працівник повинен дотримуватися наказів 

роботодавця. 

Кодекс законів про працю не застосовується. ФОП 

несе відповідальність за своїми зобов’язаннями та 

несе відповідальність за організацію власної роботи. 

Роботодавець виконує всю (або більшу частину) 

адміністративної роботи за працівника.

ФОП несе відповідальність за всю адміністративну 

роботу та платежі, зокрема за податки, медичне та 

соціальне страхування.

Нижчий чистий прибуток (приблизно 74% валового 

доходу) через високі збори.

Вищий чистий прибуток (приблизно 82–88% 

валового доходу) через нижчі збори.

Має право на грошову допомогу по хворобі та по 

вагітності та пологах.

Не має права на допомогу по хворобі та по вагітності

та пологах, якщо він/вона добровільно не

зареєструвався на страхування на хворобу.
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
(SRO) 

Можливості ведення бізнесу

за допомогою ТОВ

створення компанії з 

нуля

купівля існуючої 

компанії

створення чеської 

філії

релокація існуючої 

компанії

• більш вигідна форма діяльності для малого та середнього бізнесів

• обмежує особисту відповідальність власників

• серед інших видів компаній - ТОВ найпростіше в створенні
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Податки та інші платежі

Обов’язки по відношенню до співробітників
● мінімальна зарплата: 16,200 CZK / місяць; 96.40 CZK / година

● податок на прибуток: автоматичні відрахування депозитів із загальної заробітної плати

працівника (мін. 15%)

● соціальне забезпечення: 6,5% від місячної зарплати від імені працівника + додатково 9% 

від місячної зарплати самим роботодавцем

● медичне страхування: 4,5% від місячної заробітної плати від імені працівника + 

додатково 24,8% від місячної заробітної плати роботодавцем

Самозайнята особа

(OSVC) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю (SRO)

● податок на прибуток: 15%, податок на

солідарність 23% з прибутку > 1.867.728 CZK

● соціальне забезпечення: мінімум 2 841 CZK 

(депозити за перший рік)

● медичне страхування: мінімум 2 627 CZK 

(депозити за перший рік)

● податок на прибуток: 19%, податок на

солідарність 23% з прибутку > 1.867.728 CZK

● ПДВ: 21%, 15%, 10% чи 0% -

в залежності від доходу та виду діяльності.
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Види торгових ліцензій
● Діяльність, що не потребує кваліфікації

Сільське господарство, садівництво, текстиль, виробництво взуття, виготовлення скла, 
виробництво низьковольтної електроніки, будівельні роботи, ІТ послуги, консультації, 
науково-дослідні роботи, технічні послуги, послуги догляду за похилими людьми тощо.

● Діяльність, що потребує професійної кваліфікації

Геологічні роботи, небезпечні хімічні та токсичні сполуки та небезпечні відходи, 
оптометричні, проекційні роботи в будівлях, спорудах, бухгалтерська діяльність, послуги
оцінки, реставрації культурної спадщини, психологічна діагностика, тату салони, масажні
послуги.

● Діяльність, що потребує професійної компетенції

● Діяльність, що потребує ліцензії

М’ясники, пекарі, молочна промисловість, електрики, сантехніки, малярі, авторемонтники, 
перукарі, манікюрні, педикюрні, косметичні та косметичні послуги.
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Отримання торгової ліцензії

Діяльність, яка не

потребує кваліфікації
(volné živnosti)

● повна дієздатність: копія

посвідчення особи, 

свідоцтво про народження, 

паспорт

● довідка про несудимість

● згода на місцезнаходження

зареєстрованого офісу: 

витяг з кадастрового

реєстру, згода орендодавця

чи віртуальний офіс

● доказ проживання/ 

перебування: віза

Діяльність, яка потребує

професійної кваліфікації
(vázané živnosti)

● загальні вимоги

● підтвердження кваліфікації: 

дипломи середньої школи

або університету, свідоцтво

про навчання, професійне

свідоцтво, тощо

Діяльність, яка потребує

професійної компетенції
(řemeslné živnosti)

● загальні вимоги

● підтвердження компетенції: 

трудова книжка або будь-

яка довідка про стаж роботи

від роботодавця, довідка з 

бухгалтерії роботодавця, що

підтверджує стаж роботи на

відповідній посаді
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Оренда комерційного приміщення

Договір оренди повинен містити: 

• об’єкт оренди
• розмір орендної плати

Середня вартість оренди комерційних приміщень становить від 300-400 
CZK/м2 за місяць. Для місць, які користуються більшим попитом -
стандарт 500 CZK/м2, проте можуть сягати і 800+ CZK/м2.

Для окремих видів діяльності приміщення повинно відповідати вимогам: 

• Санітарної станції (hygienická stanice)
• Органів пожежної безпеки (hasičský záchranný sbor ČR)
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Найм інших людей

• Гнучкі умови працевлаштування: 

• договір про виконання роботи (Czech: „Dohoda o provedení práce“; DPP)

• договір про надання послуг (Czech: „Dohoda o pracovní činnosti“; DPČ)

• Переваги: сприятливі умови для роботодавця, у разі DPP немає соціального
страхування чи страхування, якщо місячний дохід менше 10 тис. крон (тільки
вирахування податку на прибуток), гнучке звільнення, відсутність відпусток, 
може бути продовжено в межах погодинних обмежень

• Недоліки: обмежені години роботи (300 годин на рік, в середньому 20 годин на
тиждень) 

• Фіксований трудовий договір підходить для найму працівників на більш тривалий
час, без гнучкого розірвання договору (окрім фіксованого контракту), 
роботодавець несе відповідальність за всі соціальні страхування, страхування та
податкові відрахування, повний або неповний робочий день, випробувальний
термін

• Укладення договору з особою-підприємцем (нетрудові відносини)
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Витрати на працівника на прикладі 
мінімальної фіксованої заробітної 
плати:

Оклад, включаючи податки - CZK 16,200

Чиста заробітна плата - 14 418 CZK (total salary after employee and employer contributions)

Загальний податковий кредит - 0 CZK 

Income tax - 0 CZK (15% owed from gross salary under 155,644, or 23% in clean income over 155,644)

Соціальне страхування (працівник) - 1 053 CZK (6.5% paid from gross  salary, maximum limit of social
security is 18,67,728 total gross salary)

Медичне страхування (працівник)- 729 CZK (4,5% paid from gross salary)

Соціальне страхування (роботодавець) - 4 018 CZK (24,8% paid from gross salary)

Медичне страхування (роботодавець) - 1 458 CZK (9% paid from gross salary)

Загальна сума внесків - 7 258 CZK
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Кейс: надання нігтьового сервісу

Вибір форми
діяльності: 

самозайнята особа
або ТОВ

Отримання торгової
ліцензії

Оренда
комерційного
приміщення

Реєстрація як
платника податку на

прибуток

Відповідність
приміщення

вимогам санітарним
вимогам

Відповідність
приміщення

вимогам пожежної
безпеки
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Кейс: кав’ярня

організаційно-правова форма бізнесу - ФОП чи ТОВ?

віза? тимчасового захисту достатньо

ліцензія на торгівлю (živnostenský list): ліцензія на діяльність ресторану - (діяльність що потребує

професійної компетенції)(řemeslná živnost) -> необхідна професійна компетентність: (a) освіта в галузі, (b) 

принаймні 6 років досвіду роботи в галузі, (c) професійна освіта у суміжній галузі плюс один рік досвіду в цій

галузі, або (d) призначення відповідального представника, який відповідає одній із цих умов

концесія на алкоголь? (якщо ви хочете продавати алкоголь) - не потрібно відповідати жодним критеріям

або доплачувати.

комерційне приміщення + підтвердження законної причини використання приміщення (наприклад, договір

оренди)

цільове призначення будівлі (будівельна установа)

маркування приміщень (постійне і видиме зовнішнє маркування)

реєстрація як платник податку на прибуток та ПДВ

соціальне та медичне страхування (застосовується для самозайнятих осіб)

повідомлення до Санітарної станції (Hygienická stanice)

заява пожежної служби на відкриття господарського приміщення(на підставі документації приміщення, 

рішення протипожежної безпеки, підготовленого кваліфікованою особою)->огляд

страхування - за бажанням
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Переміщення бізнесу з Чехії

Чинники, які варто врахувати під час вибору країни для
переміщення:
• доступ до ринку
• конкурентоспроможність бізнесу
• витрати на ведення діяльності
• наявність кваліфікованих кадрів
• податкове законодавство

Тривалість переміщення:
● в межах Європейського Союзу: декілька місяців
● за межі Європейського Союзу: близько 1 року
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Корисні посилання

• Список адвокатів, які допомагають біженцям з України PRO BONO 
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507

• Регіональні центри допомоги та допомоги Україні (KAPCU), коли ви приїдете до
Чехії. Список адрес: https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-
pomoci-ukrajine.aspx

• Статті про ведення бізнесу українською мовою https://www.podnikatel.cz/n/ukrajinsky/

• Переїзд до Чехії у зрозумілій графічній формі https://www.helpukraine.cz/, 
https://www.nasiukrajinci.cz/en/

• Докладні посібники про реєстрацію торгівлі та компаній в Чехії
(англійською)https://www.mpo.cz/en/business/licensed-trades/guide-to-licensed-trades/

• Визнання дипломів та кваліфікацій українських ВНЗ (чеська або англійська) 
nostrifikace@msmt.cz; https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-
informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny?lang=1

• Чеська нотаріальна палата - заснувати s.r.o.(ТОВ) https://zaloztesro.cz/otazky-a-
odpovedi/

• Список неурядових організацій, що допомагають в питаннях мігрантів OPU, SIMI, 
InBaze, CIC - https://migracnikonsorcium.cz/cs/kdo-jsme/

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507
https://www.podnikatel.cz/n/ukrajinsky/
https://www.helpukraine.cz/
https://www.nasiukrajinci.cz/en/
https://www.mpo.cz/en/business/licensed-trades/guide-to-licensed-trades/
mailto:nostrifikace@msmt.cz
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny?lang=1
https://zaloztesro.cz/otazky-a-odpovedi/
https://migracnikonsorcium.cz/cs/kdo-jsme/
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Корисні посилання

• OPU - Organizace for Aid of Refugees (безкоштовні юридичні консультації, 

особливо стосовно питань міграційного права, соціальне

консультування: https://www.opu.cz/cs/kontakty/

контактний номер телефону +420 228 229 942

• Контакти офісу ліцензування торгівлі: https://ares.cz/seznam/zivnostenske-

urady/

• Кваліфікації, необхідні для працівників, які використовують інструменти, 

що порушують цілісність шкірного покрову: 

https://www.businessinfo.cz/navody/cinnost-porusovana-integrita-lidske-kuze/

• Необхідна інформація для нянь: https://vseprochuvy.cz/kvalifikovana-chuva-

jake-vzdelani-potrebuje/

• Безкоштовний інструмент виставлення рахунків для малого бізнесу, який

можна модернізувати зі зростанням бізнесу: https://www.idoklad.cz

https://www.opu.cz/cs/kontakty
https://ares.cz/seznam/zivnostenske-urady/
https://www.businessinfo.cz/navody/cinnost-porusovana-integrita-lidske-kuze/
https://www.idoklad.cz/


Запитання & Відповіді

Таміла Барабаш

Ірина Осьмірко

Для запитів: tamila.barabash@jsk.cz


