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Poradnik dla polskich inwestorów 

podejmujących działalność na terenie republiki 

Przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność na terenie Czech może wybrać pomiędzy 

spółką z o.o. (s.r.o.), oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego lub indywidualną działalnością 

gospodarczą. W przypadku tego ostatniego polski przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji w 

urzędach. Chodzi przede wszystkim o rejestrację w organie podatkowym (Urząd 

Skarbowy/Finanční úřad), rejestrację w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych oraz rejestrację w 

zakładzie ubezpieczeń społecznych (OSSZ). Dowiedz się więcej o spółkach czeskich na: 

https://spolki.cgolegal.pl/lokalizacje/zakladanie-spolek-w-europie/spolka-w-czechach/ oraz na 

www.spolka-czechy.pl 

Rejestracja osoby samozatrudnionej w urzędach 

Jeśli przedsiębiorca (samozatrudniony) nie zarejestruje się w pełni w ramach systemu CRM 

(jednolita rejestracja), należy zapewnić odrębną rejestrację w powiatowym zakładzie 

ubezpieczeń społecznych, zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych oraz urzędzie skarbowym. 

Rejestracja samozatrudnionego – zakład ubezpieczeń zdrowotnych 

Podstawa prawna: obowiązki określone w ustawie nr 48/1997 Sb., o publicznym 

ubezpieczeniu zdrowotnym 

Przedsiębiorca, który jest osobą samozatrudnioną, ma obowiązek zgłoszenia odpowiedniemu 

zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych rozpoczęcia i zakończenia działalności jako osoba 

samozatrudniona najpóźniej do 8 dni od dnia, gdy rozpoczął lub zakończył taką działalność. 

Przedsiębiorca wykonujący swoją działalność gospodarczą na podstawie upoważnienia do 

prowadzenia działalności gospodarczej (živnostenské oprávnění), spełni ten obowiązek 

https://spolki.cgolegal.pl/lokalizacje/zakladanie-spolek-w-europie/spolka-w-czechach/
http://www.spolka-czechy.pl/
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również w przypadku złożenia takiego zgłoszenia odpowiedniemu urzędowi ds. działalności 

gospodarczej. 

Za rozpoczęcie działalności gospodarczej uważa się moment gdy działalność zaczyna być 

wykonywana w celu „uzyskiwania dochodu” (tj. składanie zamówień, wystawienia faktury, 

zawierania umów itp.). 

Rejestracja osoby samozatrudnionej - Urząd Skarbowy 

Podstawa prawna: obowiązki określone w ustawie nr 337/1992 Sb., o zarządzaniu podatkami 

i opłatami 

Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie lub upoważnienie do prowadzenia działalności 

gospodarczej lub który zacznie prowadzić inną samodzielną działalność zarobkową, ma 

obowiązek, złożyć w ciągu 30 dni podanie o rejestrację do organu podatkowego (urzędu 

skarbowego) stosownie do właściwości miejscowej. Termin ten zaczyna być liczony 

następnego dnia po dniu uprawomocnienia się upoważnienia do prowadzenia działalności 

gospodarczej lub po dniu gdy zacznie być prowadzona inna samodzielna działalność 

zarobkowa. Dla potrzeb niniejszej ustawy przez dzień uprawomocnienia rozumie się dzień, 

gdy przedsiębiorca upoważniony zgodnie z odpowiednimi przepisami zacznie wykonywać 

działalność gospodarczą. 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność na podstawie upoważnienia do prowadzenia 

działalności gospodarczej, spełni ten obowiązek również wtedy gdy złoży podanie lub dokona 

zgłoszenia w urzędzie ds. działalności gospodarczej [živnostenský úřad]. Płatnik ma 

obowiązek zgłoszenia organowi podatkowemu w terminie do 30 dni utworzenie stałego 

zakładu oraz jego lokalizację na terenie Republiki Czeskiej. W ciągu 30 dni przed likwidacją 

takiego stałego zakładu fakt ten należy zgłasić organowi podatkowemu, Przedsiębiorca jako 

podatnik ma obowiązek złożenia podania o rejestrację u organu podatkowego najpóźniej 
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do 15 dni od powstania obowiązku potrącenia podatku lub zaliczki na niego bądź ściągnięcia 

podatku, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

Rejestracja osoby samozatrudnionej - Powiatowy Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych (OSSZ) 

Podstawa prawna: obowiązki określone w ustawie 589/1992 Sb. o składkach na 

ubezpieczenie społeczne oraz państwową politykę zatrudnienia 

Obowiązek zgłoszenia 

Przedsiębiorca będący osobą samozatrudnioną lub osoba współpracująca ma obowiązek 

zgłoszenia odpowiedniemu powiatowemu zakładowi ubezpieczeń społecznych: 

 Datę rozpoczęcia (wznowienia) działalności gospodarczej jako osoba 

samozatrudniona lub współpracująca przy wykonywaniu działalności gospodarczej 

jako osoba samozatrudniona, z podaniem dnia, od którego ma prawo do wykonywania 

tej działalności, osoba współpracująca ma również obowiązek zgłoszenia imienia, 

nazwiska, miejsca stałego zamieszkania oraz numeru rodné číslo [odp. PESEL] osoby 

samozatrudnionej, z którą współpracuje, 

 Datę zakończenia działalności gospodarczej jako osoba samozatrudniona, 

 wygaśnięcia upoważnienia do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba 

samozatrudniona, 

 datę od którego nie pracuje, nie ma prawa do wypłaty renty inwalidzkiej oraz zasiłku 

rodzicielskiego, przestała osobiście opiekować się osobą w wieku poniżej 10 lat, która 

jest zależna od opieki innej osoby w stopniu I (zależność lekka) lub o osobę, która jest 

zależna od opieki innej osoby w stopniu II (zależność umiarkowana) lub w stopniu III 

(zależność poważna) lub w stopniu IV (zależność pełna), nie ma prawa do wypłaty 

zasiłku macierzyńskiego w związku z ciążą i porodem, jeśli zasiłek macierzyński 

przysługuje z ubezpieczenia chorobowego pracowników, przestała pełnić służbę 
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wojskową (cywilną), przestała być dzieckiem niezabezpieczonym, jeśli zgłosiła o 

udokumentowała powstanie tych faktów dla potrzeb wykonywania pobocznej 

działalności gospodarczej osoby zatrudnionej. 

Więcej o systemie ubezpieczeń społecznych - Ubezpieczenie społeczne dla 

osób samozatrudnionych w roku 2017 

Zaliczki osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne w roku 

2017 wzrosną.  

Osoby samozatrudnione (OSVČ), dla których prowadzona działalność gospodarcza jest 

główną działalnością zarobkową, na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne muszą 

odprowadzać miesięczne zaliczki. Wysokość zaliczki jest obliczana na podstawie uzyskanego 

zysku brutto w poprzednim okresie. 

Zawsze jednak przy wykonywaniu działalności gospodarczej przez osobę samozatrudnioną 

płacona musi być co najmniej minimalna zaliczka miesięczna, zawsze do 20. dnia 

następującego miesiąca.  

W 2016 r. minimalna miesięczna zaliczka podczas wykonywania głównej działalności 

gospodarczej przez osoby samozatrudnione wynosi 1972 CZK. Całkowite ubezpieczenie 

społeczne (rentowe) za rok 2016 będzie zależeć od uzyskanego zysku brutto w danym roku. 

Od całkowitego ubezpieczenia społecznego następnie odliczane są zapłacone miesięczne 

zaliczki i ewentualną niedopłatę należy zapłacić do 8 dni od doręczenia „Wykazu dochodów i 

wydatków za rok 2016”. 

Minimalna płatność ubezpieczenia społecznego: Ile wyniesie?  

Minimalna miesięczna zaliczka na ubezpieczenie społeczne obliczana jest na podstawie 

jednej czwartej średniego wynagrodzenia, przy czym stawka ubezpieczenia społecznego 

wynosi 29,2%. Zgodnie z rozporządzeniem rządu z dnia 21. 9. 2016 („o wysokości ogólnej 
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podstawy wymiary za rok 2015, współczynnika przeliczeniowego stosowanego w celu 

aktualizacji podstawy wymiaru za rok 2015...“) potrzebne są poniższe dane: 

 Wysokość ogólnej podstawy wymiaru za rok 2015 wynosi 27 156,00 CZK, a 

wysokość współczynnika przeliczeniowego stosowanego dla aktualizacji ogólnej 

podstawy wymiaru za rok 2015 wynosi 1,0396. Wynagrodzenie średnie, na podstawie 

którego obliczana będzie minimalna opłata, wynosi 28 232 CZK (27 156 CZK x 

1,0396).  

 Minimalna zaliczka miesięczna wynosi zatem 2 061,00 CZK (28 232,00 CZK x 25% x 

29,2%). 

Zgodnie z rozporządzeniem minimalna zaliczka miesięczna ulega podwyższeniu o 89 CZK, 

jako że w 2016 roku minimalna zaliczka wynosi 1972,00 CZK. W tabeli przedstawiono 

minimalną opłatę miesięczną na ubezpieczenie społeczne od roku 2010. W porównaniu z 

rokiem 2010, minimalna  zaliczka miesięczna będzie w przyszłym roku wyższa o jedną piątą. 

Proszę sprawdzić, jak w ciągu ostatnich lat rosła minimalna zaliczka: 

Rok minimalna zaliczka 

miesięczna 

2017 2 061 CZK 

2016 1 972 CZK 

2015 1 943 CZK 

2014 1 894 CZK 

2013 1 890 CZK 

2012 1 836 CZK 

2011 1 807 CZK 

2010 1 731 CZK 
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Osoby samozatrudnione odprowadzają taką samą zaliczkę na ubezpieczenie społeczne aż do 

miesiąca, w którym składają nowy wykaz o dochodach i wydatkach, dotyczy to również 

minimalnej zaliczki miesięcznej. Przez 12 miesięcy zaliczka miesięczna jest zatem taka sama, 

o ile wykaz dochodów i wydatków jest oddawany zawsze tego samego miesiąca. Po raz 

pierwszy nowa miesięczna zaliczka jest płacona za miesiąc, w którym złożono „Wykaz 

dochodów i wydatków”. 

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób samozatrudnionych w roku 2017 

Osoby samozatrudnione (OSVČ), które płacą minimalne zaliczki miesięczne na 

ubezpieczenie zdrowotne, w roku 2017 r. zapłacą o 83,00 CZK miesięcznie więcej, niż w 

roku 2016.  

Wszystkie osoby samozatrudnione, dla których działalność gospodarcza, jest głównym 

obszarem działalności zarobkowej, muszą za siebie płacić ubezpieczenie zdrowotne. 

Wszystko w formie miesięcznych zaliczek na rachunek danej ubezpieczalni zdrowotnej. 

Wysokość zaliczki miesięcznej jest pochodną osiągniętego zysku brutto w roku ubiegłym.  

Jednak, nawet jeśli przedsiębiorca nie osiąga dobrych wyników, i tak na ubezpieczenie 

zdrowotne musi odprowadzać co najmniej minimalną zaliczkę miesięczną. Jej wysokość jest 

pochodną średniego wynagrodzenia. Płatność zaliczki musi zostać zaksięgowana na rachunku 

zakładu ubezpieczeń zdrowotnych do 8. dnia następującego miesiąca.  

Jak się zwiększy minimalna zaliczka miesięczna?  

Minimalna zaliczka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczana na podstawie 

średniego wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem rządu z dnia 21. 9. 2016 („o wysokości 

ogólnej podstawy wymiary za rok 2015, współczynnika przeliczeniowego stosowanego w 

celu aktualizacji podstawy wymiaru za rok 2015“) potrzebne są poniższe dane:  
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 Wysokość ogólnej podstawy wymiaru za rok 2015 wynosi 27 156,00 CZK, a 

wysokość współczynnika przeliczeniowego stosowanego dla aktualizacji ogólnej 

podstawy wymiaru za rok 2015 wynosi 1,0396.  

 Średnie wynagrodzenie dla potrzeb obliczenia minimalnej miesięcznej zaliczki na 

ubezpieczenie zdrowotne dla roku 2017 wynosi zatem 28 232,00 CZK (27 156,00 

CZK x 1,0430).   

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z dnia 21 września 2016 osoby samozatrudnione w 2017 r. 

będą musiały płacić na główną działalność ubezpieczenie zdrowotne w wysokości minimum 

1906,00 CZK, a zatem 13,5 % podstawy wymiaru, stanowiącej połowę średniego 

wynagrodzenia (28 232,00 CZK x 50% x 13,5%).  

W 201 r. minimalna zaliczka miesięczna wynosi 1823,00 CZK. Po raz pierwszy nową 

zaliczkę miesięczną trzeba będzie zapłacić za styczeń 2017, czyli do 8 marca 2017. W 

załączonej tabel przedstawiono minimalne zaliczki miesięczne na ubezpieczenie zdrowotne w 

poprzednich latach. W 2017 roku minimalna zaliczka miesięczna będzie wyższa o około 

jedną trzecią  w porównaniu ze stanem w 2008 r. 

Proszę sprawdzić, jak w ciągu ostatnich lat rosła zaliczka minimalna: 

Rok minimalna zaliczka 

miesięczna 

2017 1 906 CZK 

2016 1 823 CZK 

2015 1 797 CZK 

2014 1 752 CZK 
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2013 1 748 CZK 

2012 1 697 CZK 

2011 1 670 CZK 

2010 1 601 CZK 

2009 1 590 CZK 

2008 1 456 CZK 

Kto płaci zaliczkę miesięczną?  

W tym roku minimalną zaliczkę miesięczną płacą osoby samozatrudnione w ramach głównej 

działalności zarobkowej, które w 2016 r. rozpoczęły działalność gospodarczą jako osoby 

samozatrudnione. Ponadto dotyczy to tych przedsiębiorców (główna działalność zarobkowa), 

które w całym roku kalendarzowym 2015 miały zysk brutto (dochód - wydatki) w wysokości 

do 324 072,00 CZK. 

Polecamy również lekturę naszej strony internetowej w celu uzyskania informacji dot. 

Harmonizacji europejskich systemów ubezpieczeń społecznych 

https://spolki.cgolegal.pl/optymalizacja/zarys-systemu-prawnego-unii-europejskiej-w-

zakresie-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego-panstw-czlonkowskich/ 

 

https://spolki.cgolegal.pl/optymalizacja/zarys-systemu-prawnego-unii-europejskiej-w-zakresie-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego-panstw-czlonkowskich/
https://spolki.cgolegal.pl/optymalizacja/zarys-systemu-prawnego-unii-europejskiej-w-zakresie-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego-panstw-czlonkowskich/

