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Obchodná spoločnosť 
 

V Českej republike sa výkon podnikateľskej činnosti spravuje predovšetkým predpisom č. 90/2012 Sb. o 

obchodních korporacích a predpisom č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Podľa týchto zákonov, obchodnými 

spoločnosťami sú kapitálové spoločnosti (společnost s ručením omezeným a akciová společnost), osobné 

spoločnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost), a evropská společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdružení.1 

 

Osobnostné spoločnosti majú zvýšené riziko neobmedzeného ručenia za záväzky spoločnosti, pri akciovej 

spoločnosti je minimálny vklad vo výške 2.000.000,- CZK (cca. 80.000,- EUR), čo predstavuje značnú finančnú 

záťaž nielen pre malé a stredné podniky. Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby (po novom odštěpný 

závod právnickej osoby) nie je samostatnou entitou z hľadiska daňových aktivít, jej činnosť teda podlieha 

zákonom domovskej krajiny právnickej osoby.  

 

Vzhľadom na pomer jednotlivých podmienok (najmä ručenie spoločníkov, vstupné náklady) sa ako najvhodnejšia 

forma javí spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej aj len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

I. Spoločnosť s ručením obmedzeným – základné znaky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným 

A. Uzatvorenie a podpísanie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny 
2.1 Spoločnosť sa zakladá podpísaním spoločenskej zmluvy, pokiaľ je založená dvoma alebo viacerými 

zakladateľmi, zakladateľskou listinou pri jednom zakladateľovi. Zakladateľmi môžu byť tak fyzické ako aj 

právnické osoby, a to tak české, ako aj zahraničné. 

                                                           
1 Zákon ešte upravuje družstva, ktorými sú družstvo a evropská družstevní společnost. 

najnižší počet zakladateľov 1 fyzická alebo 1 právnická osoba 

najvyšší počet spoločníkov neobmedzene 

minimálna výška základného 
imania 

1 CZK 

najnižší možný vklad 1 CZK 

najvyšší možný vklad neobmedzene 

rozsah splatenia vkladu pri vzniku 30 % na peňažný vklad a 100 % na nepeňažný vklad 

lehota splatenia vkladu 
určená spoločenskou zmluvou, najneskôr do 5 rokov od vzniku spoločnosti alebo 

prevzatia vkladovej povinnosti 

počet hlasov ku vkladu na každú 1 CZK 1 hlas (spoločenská zmluva môže určiť inak) 

ručenie spoločníka za záväzky 
spoločnosti 

spoločne a nerozdielne do výšky, v ktorej nesplnil vkladové povinnosti podľa stavu 
zapísaného v OR v dobe, keď bol veriteľom vyzvaný k plneniu 

orgány spoločnosti 
valné zhromaždenie, štatutárny orgán – konatelia, dozorná rada (nepovinná), ďalší podľa 

spoločenskej zmluvy 

zakladateľský dokument spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina vo forme verejnej listiny 
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2.2 Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina spoločnosti musí mať formu verejnej listiny.  

 

2.3 Spoločenská zmluva (zakladateľská listina) musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: 

a. názov a sídlo spoločnosti, 

b. určenie spoločníkov, 

c. predmet podnikania (činnosti), 

d. určenie podielov každého spoločníka a práv a povinností s nimi spojených,  

e. výšku základného imania a výšku vkladu na podiel každého spoločníka, 

f. počet konateľov a spôsob ich konania za spoločnosť, 

g. vkladovú povinnosť zakladateľov vrátane lehoty splatnosti vkladov, 

h. údaj o tom, koho zakladatelia určujú konateľom, prípadne členov iných orgánov spoločnosti, 

ktorí majú byť volení valným zhromaždením, 

i. určenie správcu vkladu, 

j. pri nepeňažnom vklade jeho popis, ocenenie, čiastku, ktorá sa započítava na emisný kurz 

a určenie znalca, ktorý uskutoční ocenenie nepeňažného vkladu.  

 

2.4 Sídlo spoločnosti môže byť zapísané aj na adrese , ktorá bude len formálnym sídlom (napr. byt), o tzv. 

teóriu formálneho/registrovaného sídla. Každá právnická osoba môže mať len jedno sídlo. Pri využívaní 

len formálneho sídla bez reálneho prepojenia na túto adresu, NOZ zaviedol inštitút dovolania sa 

skutočného sídla právnickej osoby, ktorý môže využiť hocikto (napr. pri doručovaní písomností). Naproti 

tomu spoločnosť sa nemôže dovolať svojho skutočného sídla, proti sídlu zapísanom vo verejnom 

registri.  

 

2.5 V Českej republike je možné vytvoriť aj tzv. virtuálne sídlo, tzn. prenajme sa iba poštová doručovacia 

adresa, hoci reálne sa na danom mieste nemusí nachádzať žiaden personálny alebo materiálny substrát 

spoločnosti. Cena za poskytovanie služieb vedenia takéhoto sídla sa pohybuje na úrovni od 200,- CZK 

mesačne.  

B. Splácanie vkladov pred vznikom spoločnosti 

2.6 Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť splatené celé vkladové ážio 

(rozdiel, medzi cenou nepeňažného vkladu určenú posudkom znalca a výškou vkladu spoločníka) 

a každý peňažný vklad najmenej vo výške 30%. Zákon stanovuje iba minimálny rozsah splatenia vkladov 

pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.  

  

2.7 Peňažný vklad2 musí byť v prípade spoločnosti splatený na zvláštny účet v banke alebo u sporiteľského 

a úverového družstva, ktorý zriadi správca vkladov. Po jeho zriadení správca vkladu obdrží potvrdenie 

o splatení peňažného vkladu.   

 

2.8 Nepeňažný vklad ocení znalec, ktorý je vybraný pri založení spoločnosti zakladateľmi, inak konateľom zo 

zoznamu znalcov. Odmena sa určuje na základe dohody a uhrádza ju spoločnosť.  

 

2.9 Vkladová povinnosť musí byť splnená v lehote určenej v spoločenskej zmluve, najneskoršie do päť (5) 

rokov od vzniku spoločnosti alebo prevzatia vkladovej povinnosti za trvania spoločnosti. Tejto povinnosti 

nemôže byť spoločník zbavený, toto je možné v jedinom prípade, ak ide o zníženie základného kapitálu 

spoločnosti.  

                                                           
2 § 23 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb. NOZ 
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C. Získanie podnikateľského oprávnenia 

2.10  V prípade založenie spoločnosti za účelom podnikania, musia konatelia s.r.o. požiadať o vydanie 

živnostenského oprávnenia na príslušnom - Obecním živnostenském úřade - městských úřadů. 

K žiadosti je potrebné priložiť kópiu notárskeho zápisu a súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením 

sídla spoločnosti.  

D. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra 
2.11 Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú všetci konatelia. V prípade podania návrhu 

v listinnej podobe, podpisy všetkých konateľov musia byť úradne overené. Elektronický návrh musí byť 

podpísaný elektronický podpisom a odoslaný z dátovej schránky. Podklady k návrhu na zápis spoločnosti 

do obchodného registra ČR sa nachádzajú na stránke https://or.justice.cz/ias/ui/podani, kde si je po 

vyplnení kompletných informácií možné stiahnuť súbor vo formáte pdf s príslušnými prílohami na 

registrový súd v listinnej alebo elektronickej podobe.  

 

2.12 Konatelia môžu splnomocniť aj iné osoby na ich zastupovanie, a to úradne overeným splnomocnením v 

ČR.  

 

2.13 Registrový súd má lehotu 5 pracovných dní na vykonanie zápisu spoločnosti. 

E. Náklady spojené so založením spoločnosti 
2.14 Pri založení novej spoločnosti vzniknú zakladateľovi náklady približne 6.000,- CZK ( cca 230,- EUR) - 

10.000,- CZK (cca 385,- EUR), v tejto cene je zahrnuté spísanie notárskej zápisnice a podanie návrhu do 

obchodného registra cez notársky úrad bez ohlásenia voľných živností, ktoré stoja  1.000,- CZK za prvú 

a 500,- CZK za každú ďalšiu.  

 

2.15 Ceny sú len orientačné, nakoľko nezohľadňujú zložitosť vnútorných vzťahov spoločnosti a jej 

zakladajúcich dokumentov. Bez využitia služieb notárskeho úradu pri zápise spoločnosti do registra sú 

len súdne poplatky za zápis spoločnosti do obchodného registra vo výške 6.000,- CZK. Notárske úrady 

zaoberajúce sa založením spoločností sú napr. v Brne, Ostravě. 

F. Ďalšie registračné povinnosti 

2.16 Po zápise do Obchodného registra je spoločnosť povinná: 

a. do ôsmich (8) kalendárnych dní sa zaregistrovať na Okresní správě sociálního zabezpečení 

a u zdravotných poisťovní, ak zamestnáva zamestnancov, 

b. do pätnástich (15) dní sa zaregistrovať u správcu dane.  

  

https://or.justice.cz/ias/ui/podani
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Vozidlá 

III. Prihlásenie a odhlásenie vozidiel 

A. Odhlásenie vozidiel v SR 
3.2 Tak ako na prihlásenie vozidla na SR, tak aj na odhlásenie je príslušný úrad v mieste trvalého bydliska 

fyzickej osoby a sídla právnickej osoby. 

 

3.3 Pri odhlásení vozidla je potrebné predložiť: 

a. vyplnenú žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, 

b. osvedčenie o evidencii vozidla časť I a časť II, pričom osvedčenie o evidencii vozidla časť I sa 

odovzdáva pri oznamovaní prevodu držby vozidla ( malý a veľký technický preukaz), 

c. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 

d. platný doklad totožnosti, 

e. splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom 

splnomocniteľa, 

f. ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský 

list, 

g. prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba 

úradne splnomocnená), 

h. písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla 

alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na 

ktorú sa držba vozidla previedla; povinnosť predloženia písomného splnomocnenia alebo 

dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak je 

držiteľ vozidla a osoba, na ktorú sa držby vozidla previedla, osobne prítomná na orgáne 

Policajného zboru, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na 

ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru splnomocnenie 

prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. 

 

3.4 Odhlásenia vozidla na kupujúceho je bezplatné a vybavené na počkanie. 

B. Prihlásenie vozidiel v ČR - Prihlásenie dovezeného vozidla: Prvá registrácia v ČR 

3.5 Prihlásenie vozidla sa vykonáva na príslušnom „obecním úřade s rozšírení působností“ podľa trvalého 

pobytu fyzickej osoby, prípadne sídla právnickej osoby. Doba zápisu vozidla do registra vozidiel sa 

vykoná v zložitejších prípadoch do tridsať (30) dní. Príslušný úrad podľa bydliska alebo miesta 

podnikania sa dá vyhľadať na internetovej stránke: http://www.registr-vozidel.cz/registr-vozidel. 

 

3.6 Pri prihlásení vozidla je potrebné vyplniť žiadosť - Prihlášku k registrácii vozidla – formulár na stránke 

Ministerstva dopravy ČR, dostupný na internetovej stránke https://www.registr-

vozidel.cz/dokumenty/Prihlaska_k_registraci_vozidla_do_RSV.pdf.  

 

3.7 Pri prihlásení vozidla je potrebné k žiadosti predložiť: 

a. doklad o technickej spôsobilosti vozidla, 

b. osvedčenie o registrácii vozidla časť II. (Technický preukaz vozidla), 

c. doklad o technickej prehliadke, 

d. protokol o evidenčnej kontrole vozidla, ak sa nejedná o nové vozidlo zelenú kartu vydanú 

podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení vozidla 

e. doklad o povolení k pobytu, doklad o udelení azylu na území ČR alebo doklad o dĺžke 

prechodného pobytu, ak nemá trvalý pobyt na území ČR, 

f. potvrdenie o zaplatení DPH v prípade nového dopravného prostriedku z iného členského štátu, 

alebo doklad o nadobudnutí s uvedením DPH, 

http://www.registr-vozidel.cz/registr-vozidel
https://www.registr-vozidel.cz/dokumenty/Prihlaska_k_registraci_vozidla_do_RSV.pdf
https://www.registr-vozidel.cz/dokumenty/Prihlaska_k_registraci_vozidla_do_RSV.pdf
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsko-technicky/odbor-dopravnespravnich-cinnosti/oddeleni-evidence-motorovych-vozidel/registr-silnicnich-vozidel-rsv/protokol-o-evidencni-kontrole-vozidla/


Relokácia dopravcov zo SR do ČR 

g. doklad totožnosti žiadateľa,  

h. splnomocnenie pri zastupovaní – písomná plná moc s overeným podpisom,  

i. dokumentáciu obsahujúcu údaje v rozsahu potrebnom pre vydanie technického preukazu, ak 

nie sú obsiahnuté v technickej dokumentácii, 

j. zvláštnu registračnú značku pre jednorazové použitie (papierová), ak bola vydaná,  

k. zaplatenie správneho poplatku prípadne poplatku na podporu zberu, spracovania, využitia a 

odstránenia vybraných autovrakov – recyklačný fond, podľa zákona č.185/2001 Sb., 

o odpadech v platném znění. 

 

3.8 Vlastník vozidla, prevádzkovateľ – fyzická osoba predkladá: 

a. doklad totožnosti – platný občiansky preukaz, pas alebo iný nahradzujúci doklad, 

b. pri podnikateľovi, živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra, koncesnú listinu, 

osvedčenie o výkone podnikateľskej činnosti a pod. 

 

3.9 Vlastník vozidla, prevádzkovateľ – právnická osoba predkladá: 

a. výpis z obchodného registra, 

b. osoba, ktorá nie je uvedená priamo vo výpise z obchodného registra ako štatutárny orgán, 

prokurista, zodpovedný vedúci a pod. predloží splnomocnenie s úradne overeným podpisom 

oprávnenej osoby konajúcej za spoločnosť , 

c. doklad totožnosti.  

 

3.10 Prevádzkovateľ vozidla (ak je odlišný od vlastníka) predkladá:  

a. splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom, 

b. ostatné doklady rovnaké ako vlastník vozidla. 

C. Niektoré správne poplatky podľa zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Daňové súvislosti  

D. Daňové povinnosti - všeobecne 
 

4.1 V otázke vzniku prípadných daňových povinností v súvislosti s premiestnením podnikania (tzv. 

„relokácia“) môžu vzniknúť rôzne situácie. Toto bude závisieť najmä od konkrétneho spôsobu 

realizovania relokácie. V prípade zriadenia organizačnej zložky v ČR a presunu majetku do tejto 

organizačnej zložky (bez toho, aby bol napríklad realizovaný predaj majetku), by došlo k zdaneniu čistej 

hodnoty presunutého majetku v sadzbe 21%.  

 

4.2 Rôznymi postupmi a kombináciami rôznych obchodných transakcií je však možné dospieť k rôznym 

výsledkom vo vzťahu k tzv. exitovej dani podľa §17f zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v SR. 

registrácia motorového vozidla s 
najmenej štyrmi kolesami 

800,- CZK 

registrácia prípojného vozidla do 
750 kg hmotnosti vrátane 

500,- CZK 

registrácia prípojného vozidla nad 
750 kg hmotnosti 

700,- CZK 

vydanie tabuľky registračnej 
značky 

200,- CZK 

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=4&idBiblio=51365&recShow=65&nr=185~2F2001&rpp=15#parCnt
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=4&idBiblio=51365&recShow=65&nr=185~2F2001&rpp=15#parCnt
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E. Preregistrovanie vozidiel do ČR a dopad na DPH 

 

4.3 V prípade, že sa bude preregistrovanie vozidiel realizovať prostredníctvom kúpnej zmluvy, ide o 

cezhraničný obchod. Vzhľadom na to, že ide o vývoz tovaru do zahraničia, je takýto obchod oslobodený 

od DPH na území SR. V ČR naopak podlieha tento obchod tzv. samozdaneniu. V rámci „skupiny“ 

prepojených firiem je teda tento obchod daňovo neutrálny. 

F. Odpis vozidiel 
4.4 Podľa slovenského právneho poriadku, konkrétne, zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., sa 

motorové vozidlá vo všeobecnosti zaraďujú do prvej odpisovej skupiny. Sem sa rátajú aj ťahače a doba 

odpisovania je podľa zákona o dani z príjmov 4 roky. Pri návesoch a prívesoch, ktoré patria do 2. 

odpisovej skupiny, je doba odpisovania stanovená na 6 rokov. 

 

4.5 Pokračovanie v odpisoch, resp. získanie daňových výhod v zásade opäť závisí od konkrétnej formy 

relokácie. Pokiaľ by došlo k predaju časti majetku (napr. návesov), bude ďalší postup, resp. vplyv na 

daňové povinnosti závisieť od toho, v akej cene sa bude náves predávať. Pri závislých osobách (keďže sa 

vo všeobecnosti predpokladá zriadenie dcérskej spoločnosti), bude mať vplyv na výšku daňového 

základu aj tzv. transferové oceňovanie, tzn. obchod by mal byť realizovaný v cenách, v ktorých by 

obdobný obchod realizovali nezávislé osoby.  

 

4.6 Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v §19 ods. 3 uvádza, že daňovým výdavkom je aj zostatková 

cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku pri vyradení predajom, najviac však do 

výšky predajnej ceny.  

 

4.7 V prípade českých predpisov, konkrétne zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., patria nákladné 

vozidlá aj prívesy, návesy a kontajnery, do druhej odpisovej skupiny, v ktorej je doba odpisovania podľa 

§ 30 stanovená na 5 rokov. 

G. Otázky transferového oceňovania 

4.8 Nakoľko v prípade relokácie do ČR pôjde o presun medzi tzv. spriaznenými osobami, bude v zmysle §18 

Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.  nutné, aby mali subjekty vypracovanú tzv. transferovú 

dokumentáciu. Táto má slúžiť na to, aby určovala podmienky spôsobu zistenia transakčných cien, ktoré 

by medzi sebou dojednali, tzv. nezávislé osoby.  

 

4.9 Ak dôjde v rámci relokácie k predaju návesov za obvyklú cenu, nebude nutné upravovať výšku základu 

dane. Pokiaľ by však bola realizovaná cena odlišná od obvyklej ceny na trhu, musí daňový subjekt 

upraviť svoj základ dane tak, akoby realizoval túto transakciu v obvyklých cenách.  

 

V. Medzinárodná preprava  

H. Dopravca registrovaný v ČR v zmysle nariadenia o nákladnej doprave3 a podnikanie v 

SR 
5.1 Treba vziať do úvahy, že po úspešnej relokácií podnikania sa na dopravcu bude nazerať pri vykonávaní 

prepravy na území Slovenskej republiky ako na medzinárodného dopravcu, ktorý bude vykonávať 

medzinárodnú dopravu mimo územia ČR. 

 

                                                           
3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1072/2009/ES z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy 
na medzinárodných trh. 



Relokácia dopravcov zo SR do ČR 

5.2 V rámci kabotážnej dopravy v zmysle Smerníc4 a Nariadení EÚ, ak bude medzinárodná preprava končiť 

vykládkou tovaru v SR, je dopravca oprávnený vykonať tri (3) kabotáže v rámci siedmich (7) dní od 

ukončenia medzinárodnej dopravy. Ak by bola SR len tranzitnou krajinou, povolená je len jedna (1) 

kabotáž, a to v rámci troch (3) dní od prejazdu prázdneho vozidla z cieľovej krajiny do SR v rámci 

siedmich (7) dní od ukončenia medzinárodnej dopravy. 

 

5.3 Dopravca bude môcť vykonávať prepravu v SR v  miere stanovenej Nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady č. 1072/2009/ES, a to výkonom prepravy v členskom štáte, ktorý je odlišný od domovského 

štátu, v ktorom má dopravca sídlo, prípadne bydlisko. 

 

5.4 Dopravca bude obmedzovaný tromi (3) povolenými kabotážnymi prepravami počas stanovenej sedem 

(7) dňovej lehoty od ukončenia medzinárodnej prepravy, prípadne ak bude SR tranzitnou krajinou, bude 

dopravca obmedzený lehotou tri (3) dni a jednou (1) kabotážou. Kabotážna preprava predstavuje 

poskytovanie služieb dopravcami v členskom štáte, v ktorom nie sú usadení, a nemala by byť zakázaná, 

ak sa neuskutočňuje ako stála alebo neprerušená činnosť v uvedenom členskom štáte. 

  

                                                           
4 Napríklad Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Európskom spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých 
vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave 
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Zamestnanci 

VI. Odvodové zaťaženie v ČR 

I. Náklady na zamestnanca pracujúcom v TPP 
6.1 V ČR je z hrubej mzdy zamestnancovi odvádzané zdravotné poistenie, sociálne poistenie a daň z príjmu 

fyzických osôb. Kalkulačka konkrétneho výpočtu čistej mzdy sa nachádza napr. na tomto linku: 

https://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/mzdovy-kalkulator/.  

 

6.2 Daň z príjmu fyzických osôb môže byť celý rok nulová a je možné získať aj daňový bonus. Zdravotné 

poistenie musí byť vždy platené a sociálne poistenie sa platí počas roku do maximálneho 

vymeriavacieho základu. Za odvod daní z hrubej mzdy je zodpovedný zamestnávateľ. 

J. Sociálne poistenie 
6.3 Na sociálnom poistení je zamestnancovi odvádzané 6,5% z jeho hrubej mzdy, ďalších 25% na sociálnom 

poistení odvádza za zamestnanca jeho zamestnávateľ. Pri výpočte sociálnych odvodov sa neuplatňujú 

žiadne odpočty a ani zľavy. Je odvádzané zo skutočnej hrubej mzdy, a to aj pri práci na skrátený úväzok s 

hrubou mzdou, ktorá je nižšia než 12.200,- CZK. 

 

6.4 V roku 2018 sa bude sociálne poistenie platiť maximálne zo sumy 1.438.992,- CZK. Posledný krát sa 

zaplatí sociálne poistenie za mesiac, kedy je dovŕšený tento maximálny vymeriavací základ a v 

nasledujúcich mesiacoch sa už sociálne poistenie neplatí. 

K. Zdravotné poistenie 

6.5 Zdravotné odvody sú v ČR o 0,5% vyššie, než v SR. Avšak, zamestnávateľ odvádza o 1 % menej na 

odvodoch zdravotného poistenia. Z hrubej mzdy odvádza na zdravotné poistenie zákonom stanovenú 

percentuálnu časť príjmu zamestnávateľ ako aj zamestnanec. 

 

6.6 Taktiež sa na zdravotné odvody neuplatňuje žiadna zľava a ani iné odpočty. V roku 2018 bude musieť 

byť zdravotné poistenie zaplatené aspoň z minimálnej mzdy vo výške 12.200,- CZK. Dopočítanie do 

minima (čiastka 1.647,- CZK v roku 2018) bude platiť zamestnanec, nakoľko zamestnávateľ odvádza na 

zdravotné poistenie vždy 9 %.  

L. Daň z príjmu 
6.7 V ČR sa daň z príjmu fyzických osôb platí zo superhrubej mzdy. To je výška hrubej mzdy zvýšená o 

povinné odvody zamestnávateľa za zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie, pričom sa 

superhrubá mzda zaokrúhľuje na stokoruny nahor. Výška dane z príjmu je 15 %. Nárok na daňovú zľavu 

na poplatníka vo výške 2.070,- CZK majú všetci zamestnanci. 

M. Daňové zvýhodnenie 

6.8 Daňové zvýhodnenie na dieťa si môže uplatniť vždy jeden rodič. Na prvé dieťa bude v roku 2018 zľava 

vo výške 1267,- CZK, na druhé dieťa 1617,- CZK a na tretie dieťa je to 2017,- CZK. Ak je daňové 

zvýhodnenie vyššie než výška daní z príjmu, tak sa uplatňuje daňový bonus vo výške rozdielu medzi 

daňovým zvýhodnením a výškou daní z príjmu fyzických osôb. 

VII. Prihlásenie zamestnanca na príslušných inštitúciách 

N. Zdravotná poisťovňa (postup pre prípad Všeobecnej zdravotnej poisťovne ČR) 
7.1 Voľba zdravotnej poisťovne je osobným rozhodnutím každého zamestnanca. (V ďalšom texte sa uvádza 

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VZP) ako najväčšia poisťovňa v ČR). Ak by v priebehu pracovného 

pomeru došlo k zmene zdravotnej poisťovne (zamestnanec o tom pochopiteľne musí informovať svojho 

https://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/mzdovy-kalkulator/
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zamestnávateľa), zamestnávateľ pri existujúcej zdravotnej poisťovne zamestnanca odhlási od platenia 

poistného a u novo zvolenej zdravotnej poisťovne zamestnanca opäť prihlási. 

 

7.2 Zamestnávateľ oznamuje nástup zamestnanca do zamestnania, z ktorého mu plynú príjmy zo závislej 

činnosti a funkčných pôžitkov zdaňované podľa § 6 zákona č. 586/1992 Zb. o daních z příjmů, a 

ukončenie takéhoto zamestnania. Prakticky to znamená, že zamestnanca prihlási dňom nástupu do 

zamestnania a odhlási dňom skončenia zamestnania. 

 

7.3 Prihlasovací formulár na účely prihlásenia zamestnanca sa nachádza na tomto linku: 

https://www.vzp.cz/platci/formulare/hromadne-oznameni-zamestnavatele (na tomto linku sa nachádza 

aj poučenie k vyplneniu formuláru).  

 

7.4 Pri plnení oznamovacej povinnosti sa zamestnávateľ najprv u územného pracoviska VZP (ÚP VZP), 

spravidla podľa miesta mzdovej učtárne, prihlási do registra zamestnávateľov - platiteľov poistného 

(formulár Prihláška a evidenčný list zamestnávateľa - platiteľa poistného – ( 

https://www.vzp.cz/platci/formulare/prihlaska-a-evidencni-list-zamestnavatele ) a ďalej vždy, najneskôr 

do stanoveného dátumu, vykonáva hromadne oznámenie o svojich zamestnancoch, poistencoch VZP, 

na papierovom formulári „HROMADNÉ OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA“ link viď vyššie (odovzdáva sa 

do 8 dní od zmeny). Zamestnávateľ je tiež povinný zasielať príslušnej zdravotnej poisťovni kópie 

záznamov o pracovných úrazoch, a to naraz za uplynulý kalendárny mesiac, vždy najneskôr do piateho 

(5) dňa nasledujúceho mesiaca. Pri nesplnení tejto povinnosti môže príslušná zdravotná poisťovňa uložiť 

zamestnávateľovi pokutu až do výšky 100.000,- CZK. 

O. Postup zamestnávateľa v prípade zamestnanca bez trvalého pobytu v ČR 

7.5 Cudzinec z EÚ, EHP a Švajčiarska bez trvalého pobytu v ČR sa môže účastniť na českom verejnom 

zdravotnom poistení opäť ako zo zákona z titulu zamestnania, tak na základe európskych nariadení 

(napr. ako SZČO vykonávajúca samostatnú zárobkovú činnosť len na území ČR, nezaopatrení rodinní 

príslušníci osoby z EÚ, ktorá v ČR pracuje, vo výnimočných prípadoch potom aj ekonomicky neaktívne 

osoby, ktoré dostatočným spôsobom preukážu skutočné bydlisko a ťažisko svojich záujmov v ČR a i.). 

 

7.6 Ak do zamestnania nastúpi osoba bez trvalého pobytu v ČR (má nárok na účasť vo verejnom 

zdravotnom poistení len po dobu, po ktorú je zamestnaná u zamestnávateľa so sídlom alebo trvalým 

pobytom v ČR), zistí zamestnávateľ, ktorú zdravotnú poisťovňu si zvolila. Ak sa osoba rozhodla pre VZP, 

oznámi to zamestnávateľ ÚP VZP kódom "C" s uvedením dátumu nástupu do zamestnania, prípadne 

predloží doklad o povolenie na zamestnanie. VZP potom pridelí takému zamestnancovi špeciálne číslo 

poistenca a vystaví "zelený" preukaz poistenca, ktorý odovzdá zamestnávateľovi. Akonáhle takýto 

zamestnanec ukončí zamestnanie, odhlási sa zamestnávateľ za neho od platby poistného kódom "O", 

odníme zamestnancovi preukaz poistenca a odovzdá ÚP VZP. Ak sa zamestnancovi nepodarí preukaz 

odobrať, pretože bývalý zamestnanec preukaz stratil, alebo sa k zamestnávateľovi vôbec nedostavil, 

oznámi zamestnávateľ túto skutočnosť územnému pracovisku VZP. 

 

7.7 Podobný postup sa uplatní pre osoby poistené na základe Nariadenia EÚ č. 1408/71, 574/72 s tým 

rozdielom, že zamestnávateľ oznamuje prvé prihlásenie zamestnanca, občana EÚ kódom "E", v prípade, 

že už má pridelené číslo poistenca, kódom " A ". 

 

7.8 Platby poistného sa robia bezhotovostne. Číslo účtu platby poistného na zdravotné poistenie je možné 

generovať tu : https://www.vzp.cz/platci/cisla-uctu.  

https://www.vzp.cz/platci/formulare/hromadne-oznameni-zamestnavatele
https://www.vzp.cz/platci/formulare/prihlaska-a-evidencni-list-zamestnavatele
https://www.vzp.cz/platci/cisla-uctu
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P. Okresná správa sociálneho zabezpečenia 

7.9 Ak bude zamestnávateľ zamestnávať osoby v pracovnoprávnom vzťahu, ktorý im založí účasť na 

nemocenskom poistení, je povinný sa prihlásiť do registra zamestnávateľov. To znamená, že povinnosť k 

prihláseniu zamestnávateľovi vznikne, ak prijme zamestnanca do pracovného pomeru alebo na základe 

dohody o vykonaní práce ("DPP") so započítateľným príjmom vyšším ako 10.000,- CZK alebo dohody o 

pracovnej činnosti ("DPC"), ak je započítateľný príjem vyšší ako 2.500,- CZK. 

 

7.10 Register zamestnávateľov spravuje okresná správa sociálneho zabezpečenia a evidujú sa tu: 

a. identifikačné údaje zamestnávateľa, 

b. deň vzniku a zániku zamestnávateľa, 

c. identifikačné číslo zamestnávateľa, 

d. variabilný symbol platiteľa poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku 

zamestnanosti, 

e. údaje o výbere poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku 

zamestnanosti, 

f. názvy peňažných ústavov, u ktorých má vedené účty, 

g. informácie o zrušení zamestnávateľa, 

h. údaje o mzdových učtárňach. 

 

7.11 Prihlásenie vykoná zamestnávateľ podaním "Prihlášky do registra zamestnávateľov" (prihláška aj 

s poučením sa nachádza na tomto linku: 

https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/PReZamv445d2xcwxqupxbixixmnviwdaepbalaokbgyn.pdf u OSSZ 

príslušnej podľa miesta sídla zamestnávateľa. V predpísanom tlačive zamestnávateľ uvedie svoje 

základné identifikačné údaje (napr. či sa jedná o zamestnávateľa fyzickú alebo právnickú osobu, počet 

zamestnancov, deň vzniku zamestnávateľa), údaje o mzdovej učtárni, účty vedené v peňažných 

ústavoch a zoznam mzdových učtární. 

 

7.12 Na splnenie tejto povinnosti dáva zamestnávateľovi zákon o nemocenskom poistení (zákon č. 187/2006 

Zb.) lehotu osem (8) kalendárnych dní od vzniku rozhodujúcej skutočnosti, ktorou je v tomto prípade 

okamih, kedy sa fyzická alebo právnická osoba ocitne v postavení zamestnávateľa, teda deň nástupu do 

zamestnania prvého zamestnanca, ktorý je zúčastnený na nemocenskom poistení. Osem (8) dňovou 

lehotou sa riadia aj všetky ostatné oznamovacej povinnosti zamestnávateľa voči OSSZ. Do osem (8) dní 

má napríklad zamestnávateľ oznámiť i zmenu v údajoch, ktoré uviedol v prihláške, na základe ktorej sa 

prihlasoval do registra zamestnávateľov, alebo prihlásiť a odhlásiť každú svoju mzdovú učtáreň. 

 

7.13 Na okresnú správu sociálneho zabezpečenia zamestnávateľ musí tiež nahlásiť každého ďalšieho 

zamestnanca, ktorý k zamestnávateľovi nastúpil do pracovnoprávneho vzťahu zakladajúceho účasť na 

nemocenskom poistení, a následne vykonať aj jeho odchodu po skončení takéhoto pracovnoprávneho 

vzťahu. Na prihlásenie aj odhlásenie zamestnanca slúži formulár, ktorý je možné stiahnuť tu:  

https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/895031320122d1bjxbvyhkhnmzveetfbitcpesmqlcsmipz.pdf.  

 

7.14 Poslednou povinnosťou, ktorú treba voči OSSZ splniť, je v prípade, že zamestnávateľ prestal byť 

zamestnávateľom, kedy sa do osem (8) kalendárnych dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť, musí z 

registra zamestnávateľov odhlásiť (slúži na to tlačivo Odhlášku z registra zamestnávateľov - 

https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/OReZamv545d3crgpbfjzenflxceparkfrnaszxgwaihc.pdf.  

Q. Povolenie na pobyt 

7.15 Slovenskí občania môžu vstupovať a zdržiavať sa na území ČR bez zvláštnych obmedzení, a to na základe 

platného cestovného pasu SR alebo občianskeho preukazu. Ak sa občan Slovenskej republiky (EÚ) 

https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/PReZamv445d2xcwxqupxbixixmnviwdaepbalaokbgyn.pdf
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/895031320122d1bjxbvyhkhnmzveetfbitcpesmqlcsmipz.pdf
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/OReZamv545d3crgpbfjzenflxceparkfrnaszxgwaihc.pdf
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nezdržiava na území ČR viac než tri (3) mesiace, nepotrebuje žiadne povolenie na pobyt. Jedinou 

povinnosťou vyplývajúcou z cudzineckého zákona pre občanov SR je tzv. „ohlasovacia povinnosť“, a to v 

prípade, že doba predpokladaného pobytu v ČR bude dlhšia ako tridsať (30) dní. V takomto prípade 

musí v lehote do tridsať (30) dní odo dňa vstupu na územie ČR ohlásiť svoju prítomnosť príslušnému 

odboru cudzineckej polície podľa miesta pobytu v ČR. 

 

7.16 Povinnosť ohlásiť miesto pobytu na polícii sa nevzťahuje na občanov SR, za ktorých túto povinnosť splnil 

ubytovateľ. Ohlasovacia povinnosť sa tiež nevzťahuje na občana mladšieho ako 15 rokov. 

Občania SR sa môžu prechodne zdržiavať na území ČR bez akéhokoľvek zvláštneho povolenia, a to len 

na základe cestovného dokladu nebo občianskeho preukazu. Ak sa však občan SR zdržiava na území ČR 

viac než tri (3) mesiace (napr. z dôvodu zamestnania , podnikania, štúdia), je oprávnený požiadať o 

vydanie „povolenia na pobyt pre štátneho príslušníka členského štátu Európskych spoločenstiev“.  

VIII. Dane pri podnikaní v ČR - DPH a daň z príjmov 
8.1 Povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH v ČR vzniká pri presiahnutí obratu 1.000.000,- CZK za dvanásť 

(12) bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľná registrácia je možné aj 

pred presiahnutím tejto výšky obratu a na rozdiel od Slovenska tu nehrozí povinnosť skladania žiadnej 

zábezpeky na DPH. Základná sadzba DPH v Českej republike je 21 %. 

 

8.2 Prvá znížená sadzba DPH v Českej republike vo výške 15 % sa vzťahuje na vybrané druhy služieb (ide 

napríklad o pravidelnú hromadnú dopravu, ubytovacie služby, stravovacie služby, oprávnenie na vstup 

do spoločenských, kultúrnych a športových zariadení). Druhá znížená sadzba DPH v ČR vo výške 10 % sa 

vzťahuje na vybrané druhy tovarov (ide napríklad o rastliny, zvieratá, knihy, noviny, časopisy, 

zdravotnícke pomôcky, palivové drevo). 

 

8.3 Podľa českého zákona o dani z príjmov je sadzba dane z príjmov fyzických osôb 15 % zo základu dane 

zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane a odpočítateľné položky od základu dane a zaokrúhleného 

na celé sto (100) CZK nadol. V ČR je sadzba dane z príjmov právnických osôb 19 % zo základu dane 

zníženého o položky znižujúce základ dane a odpočítateľné položky od základu dane a zaokrúhleného na 

celé tisíce (1000) CZK nadol. 

IX. Zhrnutie postupu prihlásenia zamestnancov 
9.1 Prihlásenie zamestnancov by malo obsahovať nasledovné kroky: 

a. Zistiť, pod ktorú Okresnú správu sociálneho poistenia patríte (podľa sídla spoločnosti). 

Kontakty na príslušné OSSZ sú tu : https://www.cssz.cz/cz/kontakty.   

b. Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov na OSSZ. Prihláška tu: 

https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/895001A0112W45d2xcwxqupxbixixmnviwdaepbalaokbgyn.

pdf).  

c. Vyplniť a odoslať na OSSZ Oznámenie o nástupe do zamestnania za každého zamestnanca. 

Oznámenie tu: (https://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/e-podani-ONZ/e-podani-

ONZ.htm).  

d. Prihlásiť sa ako zamestnávateľ k príslušnej zdravotnej poisťovni (len k tej, u ktorej je poistený 

váš zamestnanec), VZP tu: https://www.vzp.cz/platci/formulare/prihlaska-a-evidencni-list-

zamestnavatele. 

e. Oznámiť nástup zamestnanca jeho zdravotnej poisťovni, VZP tu: 

https://www.vzp.cz/platci/formulare/hromadne-oznameni-zamestnavatele. 

f. Prihlásiť sa ako zamestnávateľ k povinnému zákonnému poisteniu zodpovednosti 

zamestnávateľa. Toto poistenie je povinné pre všetkých zamestnávateľov, ak zamestnávajú 

aspoň jedného zamestnanca pre prípad svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú 

https://www.cssz.cz/cz/kontakty
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/895001A0112W45d2xcwxqupxbixixmnviwdaepbalaokbgyn.pdf
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/895001A0112W45d2xcwxqupxbixixmnviwdaepbalaokbgyn.pdf
https://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/e-podani-ONZ/e-podani-ONZ.htm
https://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/e-podani-ONZ/e-podani-ONZ.htm
https://www.vzp.cz/platci/formulare/prihlaska-a-evidencni-list-zamestnavatele
https://www.vzp.cz/platci/formulare/prihlaska-a-evidencni-list-zamestnavatele
https://www.vzp.cz/platci/formulare/hromadne-oznameni-zamestnavatele
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zamestnancami pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania. Prihlášku k tomuto typu 

poistenia nájdete napr. v spoločnosti Kooperativa nájdete tu: 

https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-

zamestnavatele.   

g. Prihlásiť sa ako zamestnávateľ k platbe dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov 

- na príslušnom finančnom úrade, formulár pre zamestnávateľa - právnickú osobu je tu: 

https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5102_12.pdf?201407080008. 

 

9.2 Všetky uvedené úkony je treba vykonať do osem (8) dní, odkedy ste sa o skutočnostiach dozvedeli (tzn. 

do osem (8) dní od nástupu, ukončenia, zistenie zmeny alebo chyby). Všetky tieto povinnosti sa Vás 

týkajú, ak zamestnávate zamestnancov v trvalom pracovnom pomere (na plný alebo čiastočný úväzok). 

Žiaden administratívny úkon voči OSSZ, či zdravotnej poisťovni, nepodlieha poplatkovej povinnosti. 

Taktiež je potrebné poznamenať, že povinná elektronizácia verejnej správy v ČR doposiaľ nebola 

zavedená, teda s OSSZ či VZP je možné komunikovať písomnou formou za pomoci vyššie uvádzaných 

tlačív.  

 

9.3 Aby sa predišlo situácii, že zamestnanci budú bez príslušného poistenia, je vhodné najprv prihlásiť 

zamestnancov do VZP a OSSZ v ČR a následne odhlásiť zamestnancov zo zdravotnej a sociálnej 

poisťovne na území SR.  

 

9.4 Zamestnanci sa pre prípad zdravotných komplikácií na území SR budú preukazovať prostredníctvom 

Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Avšak tento preukaz pokrýva len akútne a nevyhnutné 

lekárske úkony (nevyhnutnosť posudzuje ošetrujúci lekár). Aby sa predišlo komplikáciám pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti na území SR, je potrebné podať VZP v ČR žiadosť „E106 (S1)“, na základe ktorej 

zamestnanci získajú preukaz zdravotného poistenia aj na území SR. Predmetný formulár vydá 

žiadateľovi VZP na požiadanie. Na území ČR sa pre prípad zdravotných komplikácií budú preukazovať 

v rámci preukazu poistenca, ktorý obdržia od VZP.  
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Prehľad zákonov 
 

a. Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v znení neskorších predpisov, 

b. Zákon predpisom č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v znení neskorších predpisov (v texte 

v skrátenej forme „NOZ“) 

c. Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v znení 

neskorších predpisov 

d. Vyhláška č. 243/2001 Sb. o registraci vozidel, v znení neskorších predpisov 

e. Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, 

f. Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o 

změně některých souvisejících zákonů, v znení neskorších predpisov 

g. Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

h. Vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, 

i. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

j. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění 

k. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1072/2009/ES z 21. októbra 2009 o spoločných 

pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodných trh, 

l. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, 

m. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 
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Užitočné kontakty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Názov: Sídlo: Kontakt: www: 

Obecní 
živnostenské 

úřady městských 
úřadů 

Celá ČR  https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0056  

ČESKÁ SPRÁVA  
SOCIÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ -
Okresní 

pracoviště 

Celá ČR  https://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-
pracoviste/  

Všeobecná 
zdravotná 

poisťovňa Českej 
republiky 

Orlická 2020/4,  130 
00 Praha 3 - 

Vinohrady, Česká 
republika 

IČ: 41197518 

+420 952 
222 222 

https://www.vzp.cz  

Veřejný rejstřík a 
sbírka listin 

Celá ČR  https://or.justice.cz/ias/ui/podan  

Virtuálne sídlo   http://www.legalcompany.cz/ 
https://www.simplyoffice.cz/  
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