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ПІДПРИЄМНИЦТВО - це систематична діяльність, яку підприємець здійснює 

самостійно, від свого імені та на власний ризик, з метою отримання прибутку. 

Систематична діяльність – повторювана діяльність. 

Самостійна діяльність – ви самостійно організовуєте свою роботу та оплачуєте витрати 

на свою підприємницьку діяльність (наприклад, приміщення, інструменти та допоміжні засоби). 

Отримання прибутку - ви отримуєте оплату за свою діяльність не у вигляді зарплати, а 

виставляєте рахунок-фактуру. 

X  

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ - трудові відносини встановлені трудовим договором між 

роботодавцем і працівником. 

 

! УВАГА ! ПІДПРИЄМНИЦТВО ЦЕ НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. БУДЬТЕ 

ПИЛЬНІ У ДОТРИМАННІ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ВИМОГ У СФЕРІ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЩОБ УНИКНУТИ ПОРУШЕННЯ ЧЕСЬКИХ ЗАКОНІВ. У 

разі перевірки трудової інспекції вам загрожує високий штраф. 

 

Способи підприємництва в Чехії (центральним адміністративним органом є 

Міністерство промисловості та торгівлі): 

• на підставі торговельної ліцензії – підприємницька діяльність фізичної особи. 

Найбільш поширеною формою є підприємництво, яке регулюється Законом про 

торгівлю. 

• на підставі спеціальних повноважень, наприклад у формі "участі в юридичній 

особі" (господарському товаристві чи кооперативі) – підприємницька діяльність 

юридичної особи. 

 

! Будьте пильні щодо Шварц-системи! Це ситуація, коли особа формально виступає 

як індивідуальний підприємець, але фактично має лише одного замовника її 

послуг/товарів. Якщо цей замовник поводиться так, ніби він роботодавець цього 

підприємця – вказує йому, що робити, постачає йому інструменти чи матеріали, які 

підприємець використовує у своїй діяльності, надає йому робоче місце та знаряддя 

праці, це нелегально і вважається обходом закону. 

 

У Чехії ви можете займатися діяльністю, яка прямо не заборонена законом або не 

виключена з підприємницької діяльності. Ви можете займатися підприємницькою 

діяльністю, якщо ви досягли повноліття, повної дієздатності, відсутні записи про 

судимість або відповідаєте іншим умовам, котрі є обов'язковими для певної сфери 

діяльності (професійна кваліфікація, стаж). 

 

Для того, щоб займатися підприємницькою діяльністю, Вам потрібна ліцензія на 

торгівлю. Отримати її можна після заповнення реєстраційної форми у відділі з питань 

державної реєстрації фізичних осіб-підприємців або у вибраних відділеннях Чеської 

пошти Czech POINTU. Одночасно необхідно сплатити адміністративний збір у розмірі 

1000 чеських крон. 
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• Потрібні документи: 

o Посвідчення особи. 

o Підтвердження про сплату адміністративного збору. 

o Дозвіл на проживання в Чехії. 

• До заяви також додаються: 

o Довідка про відсутність судимості (видана компетентним органом 

держави, громадянином якої є іноземець, не старше 3 місяців), включаючи 

завірений переклад. 

o Заява власника нерухомості, що підтверджує право на користування 

приміщенням. 

o Підтвердження професійної кваліфікації (підтвердження отриманих освіти 

та практики), якщо це необхідно. 

 

Підтвердженням про вашу підприємницьку діяльність є виписка з торгового 

реєстру. Вам присвоюється ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР (IČO), під яким ви 

фігуруєте. 

 

Ви зобов'язані наголосити створення підприємництва (до 8 днів): 

1. Медична страхова компанія – запише Вас до категорії самозайнятих осіб - через 

сплату медичного страхування. Кожен підприємець повинен платити за медичне 

страхування (мінімальна сума на 2022 рік становить 2627 крон). 

2. Районне управління соціального забезпечення населення (СОЦЗАБЕЗ) – через 

сплату пенсійного страхування. Мінімальна сума на 2022 рік становить 2841 крон. 

Ви отримаєте лист від страхової компанії та соцзабезу, в якому буде обумовлена 

сплата страхових внесків (або вас попросять забрати листа особисто в офісі). 

Страхові внески необхідно сплачувати щомісяця, включно з місяцем відкриття 

підприємництва. 

3. Податкова – через сплату податкових платежів. Ви заповнюєте форму Заява про 

реєстрацію для фізичних осіб. Після цього вам буде присвоєно індивідуальний 

податковий номер (ІПН). Ви отримаєте письмовий документ про підтвердження 

поштою. 

 

! УВАГА! – ЩОРОКУ ВИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ЗДАВАТИ ТАК ЗВАНУ ПОДАТКОВУ 

ДЕКЛАРАЦІЮ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК - ви сплачуєте податок на прибуток у 

розмірі 15% та обліковуєте фінансову звітність (Підставою є огляд суми податкової бази 

в страховій компанії та огляд доходів і витрат в соцзабезі). 

 

Не можна вести підприємницьку діяльність лише для того, щоб отримати дозвіл на 

проживання. Вам завжди буде потрібно підтверджувати свій дохід. 

У Чеській Республіці іноземець може вести бізнес з іншим типом перебування, ніж 

мета ведення бізнесу, але він завжди повинен досягати головної мети свого  

 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/28675/62240/647147/priloha009.pdf
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/28675/62240/647147/priloha009.pdf
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перебування. Наприклад якщо ви отримали дозвіл на проживання на основі 

навчання, ви повинні продовжувати надалі навчання. 

 

Якщо ви хочете змінити мету свого перебування на підприємницьку діяльність, ви 

можете подати заявку на зміну у випадку, якщо: 

• ви маєте дійсний дозвіл на довгострокове проживання - але тільки після 5-ти років 

проживання на території Чехії, 

• ви маєте дійсний дозвіл на проживання з метою возз'єднання сім'ї - але тільки 

після 3-х років проживання на території Чехії, або якщо Вам виповнилося 18 

років. 

 

На тих самих умовах, що й чеські громадяни, можуть вести підприємництво у Чехії: 

• Громадяни ЄС, громадяни країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі 

або громадяни Швейцарської конфедерації. 

• Громадяни третіх країн на основі довгострокової візи з метою підприємництва – 

в такому випадку ви повинні довести, що у вас є засоби для перебування з метою 

отримання довгострокової візи. 

• Якщо ви маєте постійне місце проживання в Чехії. 

 

ІНШУ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В 

ЧЕХІЇ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ТУТ: www.mpo.cz, www.businessinfo.cz, www.mpsv.cz, 

www.mfcr.cz, www.cssz.cz, www.mzcr.cz 

У випадку невпевненості у щодо ситуації, зверніться за консультацією. Ви також 

можете звернутися за допомогою в інтеграційнмй центр допомоги іноземцям. 

Необхідно попередньо записатися на консультацію. 
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