
 

 

 

 

 

 

 

 

Informační materiál k vysílání zaměstnanců do Rakouska 

a k přeshraničnímu poskytování služeb 

 

 

 

 

 

Červen 2014 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

1. Pracovní vztah v Rakousku       3 

2. Samostatné služby přes hranici (OSVČ)     3 

3. Vysílání zaměstnanců do Rakouska     5 

4. Zvláštní ustanovení pro obor stavebnictví              16 

5. Daňové otázky                 20 

6. Přílohy                   20  

 

 

 

Zpracováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni. 

Kontakt: commerce_vienna@mzv.cz,  tel.:+43(1)89958-168 

 

 

 

 

Upozornění: Veškeré údaje jsou i přes pečlivé zpracování bez záruky. Zastupitelský úřad ČR ve Vídni neručí 

za správnost a úplnost informací uvedených v text 



 3 

1. Pracovní vztah v Rakousku  
 

Volný pohyb zaměstnanců, tzn. právo českého (dále jen čs.) zaměstnance vykonávat v Rakousku 

závislou činnost a nechat se zaměstnat v rakouském podniku, je od 1. května 2011 neomezený.  

Pro české žadatele o práci v Rakousku platí stejné podmínky jako pro žadatele z Rakouska. Tzn. 

český občan  může pracovat v Rakousku bez pracovního povolení a povolení k pobytu. 

Jakmile je čs. zaměstnanec zaměstnán rakouským zaměstnavatelem, a není zároveň zaměstnán 

v ČR, má v Rakousku povinnost přihlásit se k sociálnímu pojištění a k dani z příjmu. Veškeré 

formální náležitosti (mzda, sociální pojištění a další) vyřizuje rakouský zaměstnavatel.  

Více informací o možnosti zaměstnání v Rakousku: Arbeitsmarktservice (AMS) – www.ams.at  

 

2. Samostatné služby „přes hranici“ prostřednictvím čs. 
podnikatelů (OSVČ) 

 

Věcná příslušnost:  Spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže (BMWFJ) 

2.1. 

OSVČ, které mají sídlo v ČR (nebo v jiném starém nebo novém členském státě EU) a tam 

disponují příslušným živnostenským oprávněním, mohou poskytovat svoje služby samostatně, 

tedy bez vyslání závislých zaměstnanců, dočasně a příležitostně v každé jiné členské zemi EU již 

od 1. května 2004.  

 

2.1.1. Vázaná živnost 

Pokud spadá její činnost jak v ČR tak i v Rakousku do kategorie vázaných živností nebo pokud 

mimo to vykonávala činnost v ČR minimálně 2 roky během posledních 10 let, nemusí čs. OSVČ 

podat v Rakousku žádný důkaz o způsobilosti. 

 

Seznam vázaných činností najdete na: 

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Liste%20reglementierte%20Gewerbe.

pdf  

Předpokládá se pouze, že čs. OSVČ před začátkem prvně poskytnuté služby v Rakousku zašle 

písemné oznámení o poskytnutí služeb (Dienstleistungsanzeige) Spolkovému ministerstvu 

vědy,výzku a hospodářství (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 

zkratka BMWFW, adresa: Stubenring 1, Abteilung I/9, 1010 Wien, www.bmwfw.gv.at , kontaktní 

osoba: Dr. Manfred Steiner, email: manfred.steiner@bmwfw.gv.at, tel.: +43(0) 1 711 00 5926, 

fax +43(0) 1 711 00 12205)  

Formulář pro oznámení o poskytnutí služeb (pro fyzické osoby) lze stáhnout zde: 

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Muster%20-

%20Formular%20physische%20Person.pdf   

http://www.ams.at/
http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Liste%20reglementierte%20Gewerbe.pdf
http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Liste%20reglementierte%20Gewerbe.pdf
http://www.bmwfw.gv.at/
mailto:manfred.steiner@bmwfw.gv.at
http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Muster%20-%20Formular%20physische%20Person.pdf
http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Muster%20-%20Formular%20physische%20Person.pdf
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Dále je zapotřebí předložit následující doklady v originálu nebo formou ověřené kopie včetně 

ověřeného překladu do němčiny: 

 průkaz o státní příslušnosti 

 osvědčení EU o živnostenském oprávnění českého podnikatele (dle čl. 7 odst. 2 písm. B 

směrnice 2005/36/EG) – vydává MPO (http://www.mpo.cz/dokument46454.html)  

 potvrzení o dosavadním vykonávání živnosti v ČR 

 důkaz o profesní kvalifikaci (např. vysvědčení o vzdělání, závěrečné vysvědčení, apod.), 

eventuální důkaz o dvouletém vykonávání činnosti v ČR (viz výše) 

 doklad o délce podnikání (2/10 let), pokud nejde o vázanou živnost 

 u bezpečnostních živností (detektiv, ostraha, zbraně, zabezpečovací systémy) výpis 

z trestního rejstříku. 

 

Výjimka: u vázaných činností, s nimiž je spojeno obzvláštní riziko (seznam takových živností 

naleznete zde: http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=434113&dstid=940#teilb ), 

musí BMWFJ ještě prověřit, zda se v důsledku chybějící profesní kvalifikace není třeba v Rakousku 

obávat újmy na zdraví a ohrožení bezpečnosti.  BMWFJ může popřípadě potom požadovat 

zkoušku způsobilosti nebo přizpůsobovací kurz v Rakousku. Dále může BMWFJ u určitých, tzv. 

„citlivých“ činností požádat o předložení dodatečných dokladů, resp. o důkaz o způsobilosti.  

BMWFJ musí potvrdit žadateli během měsíce příjem oznámení. Přitom je zapotřebí také sdělit, 

zda je výjimečně požadována zkouška způsobilosti nebo přizpůsobovací kurz. Pokud BMWFJ 

během dvou měsíců nereaguje, může být činnost každopádně vykonávána. Proto by oznámení mělo 

být podáno dva měsíce před zahájením činnosti. 

 

Pokud čs. OSVČ chce v Rakousku být činná také v následujících letech, musí oznámení ročně 

opakovat. Formulář pro opakované oznámení o poskytnutí služeb lze nalézt zde: 

 
http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Muster%20-%20Formular%20Erneuerung.pdf 

 

Všechny podnikatele, kteří uvedené oznámení provedli, musí BMWFJ uveřejnit na internetu včetně 

potřebných kontaktních údajů a druhu činnosti. Na BMWFJ je k dispozici bezplatný registr 

(seznam) služeb (https://dlr.bmwfw.gv.at/Search/SearchCompany.aspx) z něhož je zřejmé, pro která 

řemesla který podnik učinil platné oznámení o poskytnutí služeb. 

 

2.1.2. Volná živnost 

Pokud je činnost v Rakousku považována za volnou živnost (viz seznam 

http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Bundeseinheitliche_Liste_der_freien_

Gewerbe22112013.pdf ), nemusí čs. OSVČ podat žádné oznámení na BMWFJ. Tyto činnosti smí 

vykonávat ihned a bez dalších formalit. Předpokladem pro vykonávání činnosti v Rakousku je 

pouze státní občanství ČR (nebo jiné země EHP), sídlo v příslušné zemi a oprávnění k vykonávání 

této činnosti.. Doporučuje se, aby čs. OSVČ měla vždy u sebe kopii osvědčení EU o živnostenském 

oprávnění (včetně překladu do němčiny), jakož i potvrzení o sociálním pojištění z ČR (formulář 

A1).  

 

Výjimky: Tyto může BMWFJ určit svým nařízením o volných živnostech, které by mohly ohrozit 

bezpečnost, zdraví, životní prostředí nebo veřejný pořádek. Potom platí oznamovací postup jako 

v bodě 2.1.1.  

 

http://www.mpo.cz/dokument46454.html
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=434113&dstid=940#teilb
http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Muster%20-%20Formular%20Erneuerung.pdf
https://dlr.bmwfw.gv.at/Search/SearchCompany.aspx
http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Bundeseinheitliche_Liste_der_freien_Gewerbe22112013.pdf
http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Bundeseinheitliche_Liste_der_freien_Gewerbe22112013.pdf
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BMWFJ musí uveřejnit na internetu příslušné kontaktní údaje a druh činnosti u všech podnikatelů, 

kteří učinili takovéto oznámení. 

 

2.2. 

Pokud čs. OSVČ chce vykonávat živnost, která je v Rakousku vázaná a pro niž musí podat důkaz 

o způsobilosti, nikoliv dočasně a příležitostně, nýbrž trvale a formou pobočky, potom musí ve 

vztahu k BMWFJ prokázat, že má odpovídající způsobilost. K tomu předloží osvědčení EU o své 

čs. živnosti, které si obstará v ČR (viz bod 2.1.1. shora). Zde je věcně příslušné BMWFJ, pro které 

je osvědčení EU závazné. Existují dvě možnosti: 

 

2.2.1. 

Pokud z předloženého živnostenského listu a z dodatečně podaných dokladů o vzdělání a délce 

praxe vyplyne, že v cizině (rozuměj: mimo Rakousko) prokázaná způsobilost odpovídá 

požadavkům v tuzemsku (rozuměj: v Rakousku), potom se rozhodnutím uzná zahraniční 

živnostenský list podle § 373c odst. 1 živnostenského zákona. Další informace naleznete na 

internetových stránkách: 

 

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausuebungdurchUnternehmenausa

nderenEUEWR-Staaten.aspx     

2.2.2.  

Pokud by však žadatel nesplnil předpoklady, které jsou stanoveny nařízeními pro uznání 

způsobilosti, potom musí BMWFJ vyslovit rovnocennost získaných znalostí a schopností 

s předepsaným rakouským osvědčením o způsobilosti (§ 373c odst. 6 živnostenského zákona), 

pokud žadatel podá odpovídající písemné osvědčení a úspěšně vykoná srovnávací zkoušku svých 

znalostí a schopností. Tento postup je časově náročnější, protože zkouška nemůže být vykonána ze 

dne na den. Podle zákona se má o žádosti rozhodnout během 4 měsíců. Detailní 

informace a tiskopis žádosti získáte zde: 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/232/Seite.2320632.html       

 

V obou případech je zapotřebí k žádosti připojit (vždy v originále nebo v ověřené kopii včetně 

ověřeného překladu do němčiny): 

 průkaz o občanství EU/EHP 

 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

 osvědčení EU o živnostenském oprávnění (viz bod 2.1.1.)  

 jiné doklady o kvalifikaci (živnostenské oprávnění, vysvědčení o vzdělání, závěrečná 

vysvědčení, atd.) 

 potvrzení o sociálním pojištění v ČR (formulář A1), čímž v Rakousku nemusí být placeny 

žádné příspěvky na sociální pojištění. 

 

Důležité: česká OSVČ, pokud je činná v Rakousku, by měla nosit u sebe pas, živnostenský list, 

uznávací potvrzení nebo potvrzení o rovnocennosti, stejně jako potvrzení o sociálním pojištění 

(formulář A1) v originále/ověřené kopii včetně ověřeného německého překladu.  
 

 

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausuebungdurchUnternehmenausanderenEUEWR-Staaten.aspx
http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausuebungdurchUnternehmenausanderenEUEWR-Staaten.aspx
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/232/Seite.2320632.html
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3. Vysílání zaměstnanců do Rakouska 

  
S ukončením přechodného období k 30. 4. 2011 nemají zaměstnavatelé z nových států EU 

včetně České republiky povinnost vyřizovat pro vysílající zaměstnance povolení k vyslání. Od 

1. ledna 2014 využívají plně volného pohybu pracovních sil v rámci EU i občané Bulharska a 

Rumunska. Přechodné období platí až do roku 2020 pro občany Chorvatska.  

 

V závislosti na druhu hospodářské činnosti musí čs. podnikatel kromě toho splňovat 

předpoklady pro čs. OSVČ uvedené výše v bodu 2.1.1. 

 

Zahraniční (konkrétně český) podnikatel bude mít nadále pouze formální přihlašovací 

povinnosti. Po ukončení přechodného období bude i nadále v Rakousku platit směrnice EU o 

vysílání pracovníků, která byla implementována do rakouského právního řádu 

prostřednictvím zákona o právech plynoucích z pracovních smluv (Arbeitsvertragsrecht-

Anpassungsgesetz – AVRAG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysláním se rozumí situace, kdy podnik se sídlem v jiném členském státě EU nebo EHP (kromě Chorvatska) 

vyšle na základě smluvního závazku své zaměstnance (tzn. že se jedná o trvalý pracovní poměr) k výkonu 

práce do Rakouska. Doba vyslání je omezena na max. 2 roky. Vyslání se vztahuje vždy na určitý projekt. 

 

Pozor: Pokud česká firma spolupracuje s čs. OSVČ a chce s ní takto spolupracovat na konkrétním projektu 

(zakázce) v Rakousku, nejedná se ze strany české firmy o vyslání (vyslání se týká pouze zaměstnanců, 

Oznámení o poskytnutí služby právnickými osobami 

Pokud se jedná o činnost, která je v Rakousku vázaná, musí před vysláním zaměstnanců do Rakouska 

firma nejprve ohlásit vykonávání přeshraniční činnosti v Rakousku. Poskytovatel služby, který je 

právnickou osobou, musí vyplnit tento formulář BMWFW: 

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Muster%20-%20Formular%20juristische%20Person.pdf  

K formuláři je třeba doplnit tyto podklady: 

 Výpis z obchodního rejstříku (v ověřeném německém překladu) 

 Výpis z registru živností (v ověřeném německém překladu) 

 Přílohy týkající se odpovědných zástupců: 

o Doklad o státním občanství (kopie pasu, OP) 

o Doklad o pracovní kvalifikaci 

Oznámení o poskytnutí služeb právnickými osobami (Dienstleistungsanzeige) je pak nutné poslat 

Spolkovému ministerstvu vědy, výzkumu a hospodářství (Bundesministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft, zkratka BMWFW, adresa: Stubenring 1, Abteilung I/9, 1010 Wien, 

www.bmwfw.gv.at) na emailovou adresu: post.i5a@bmwfw.gv.at . 

 

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Muster%20-%20Formular%20juristische%20Person.pdf
http://www.bmwfw.gv.at/
mailto:post.i5a@bmwfw.gv.at
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kteří jsou v trvalém pracovním poměru vůči zaměstnavateli). OSVČ spadá pod rakouský živnostenský zákon 

a postupuje dle bodu 2 tohoto dokumentu.  Pro další postup je potřeba posoudit povahu vykonávané práce 

ze strany OSVČ.  

Pokud česká firma spolupracuje pouze s jednou OSVČ, která vykoná v rámci projektu/zakázky v Rakousku 

samostatnou činnost, pak firma neoznamuje vyslání OSVČ a OSVČ pouze oznamuje poskytování služeb přes 

hranici (v závislosti na tom, zda se jedná o volnou nebo vázanou živnost) Přesný postup je popsán v kapitole 

2 tohoto dokumentu.  

Spolupráce s více OSVČ, které by v rámci jednoho projektu/zakázky vykonávali současně a na jednom 

místě (kolektivně) stejnou činnost, není možná. Firma takové OSVČ nemůže vyslat, a ani OSVČ nemohou 

poskytovat takto skupinově službu přes hranici. Takový způsob zaměstnávání může být ze strany rakouských 

úřadů považován za obcházení spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (Lohn- 

und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz), resp. spolkového zákona o právech plynoucích z pracovních smluv 

(Arbeitsvertragsrecht-Anpassungsgesetz – AVRAG). 

V těchto případech doporučujeme kontaktovat přímo centrální orgán pro kontrolu nelegálního 

zaměstnávání – KIAB, nebo případně OEÚ ZÚ Vídeň. 

KIAB – Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler 

Beschäftigung/Centrální koordinační místo spolkového ministerstva financí pro kontrolu nelegálního 

zaměstnávání 

Brehmstraße 14 

A-1110 Wien 

Telefon: +43(0)5 0233 -554726, -554499, -554386 

Fax: +43 (0)5 0233 -5954194 

E-Mail: post.finpol-zko@bmf.gv.at  

 

Při vysílání zaměstnanců je třeba rozlišovat dva případy: 

 vyslání zaměstnance - státního příslušníka členského státu EU (krome Chorvatska) nebo EHP  
(bod.  3.1.) 

 vyslání zaměstnance - státního příslušníka Rumunska nebo Bulharska a vyslání zaměstnance, který 
je státním příslušníkem třetí země (bod 3.2.) 

 

3.1. Vyslání zaměstnance, který je státním příslušníkem členského státu 
EU (kromě Chorvatska) nebo jiného státu EHP 
Pokud je vyslaným pracovníkem státní občan jiného členského státu EU nebo EHP (např. pokud česká firma 

vysílá pracovníka, který je státním příslušníkem Slovenska) není potřeba povolení k vyslání, pracovní 

povolení ani potvrzení o vyslání. Podle § 7b AVRAG odst. 3 a 4 musí zahraniční zaměstnavatelé (tzn. česká 

vysílající firma) pouze nahlásit (tzv. Meldung) u centrálního orgánu pro kontrolu nelegálního zaměstnávání - 

KIAB (se sídlem u spolkového ministerstva financí) pracovníky, kteří budou vysláni do Rakouska, a to 

nejpozději 1 týden před zahájením prací.  

mailto:post.finpol-zko@bmf.gv.at
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40115094&ResultFunctionToken=ec7e6644-820a-4f1a-ae49-00175c0b6ddb&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=7b&BisParagraf=&VonAnlage=&B
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Od 1. ledna 2014 se provádí hlášení vyslání zaměstnanců prostřednictvím formuláře ZKO3. Jednotný 

formulář ZKO 3 se použije jak u prvního vyslaného zaměstnance, tak i pro další vysílané zaměstnance, 

příslušné možnosti jsou k dispozici na internetovém formuláři ZKO3:  

Online formulář pro vyplnění oznámení o vyslání (ZKO3) lze nálezt v německé verzi zde: 

https://www.formularservice.gv.at/forms/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.1.1001.1.83288&dx=CO

O.1.1001.1.83191&sol_createclass=COO.3000.550.1.501535 

Anglická verze online formuláře:  

https://www.formularservice.gv.at/forms/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.1.1001.1.83288&sol_cre

ateclass=COO.3000.550.1.501535&dx=COO.1.1001.1.83191&lx=en   

 

V tištěné verzi je formulář ZKO3 i nadále k dispozici na: 

http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/ZKO3.pdf    

Pozn.: Pokud je to technicky možné, doporučujeme vyplnit oznámení online a poslat jej 

elektronicky. Ohlášení dalších vysílaných zaměstnanců je nutno v každém případě uskutečnit přes 

výše uvedený online formulář.  

Pozn: Český překlad formuláře naleznete níže v příloze č.1 

Pozn: Podrobnější informace o nahlášení KIABu lze nalézt na následující stránce v německém jazyce: 

https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-

zentrale-koordinationsstelle.html  

 

Pracovníci KIAB fungují na každém finančním úřadě v Rakousku. Příslušný úřad lze podle místa výkonu 

zaměstnání nalézt zde: http://dienststellen.bmf.gv.at/ListDst_Auswahl.asp  

 

Upozornění: Kopii oznámení musí zahraniční zaměstnavatel (tzn. vysílající česká firma) předat buď 

vysílanému pracovníkovi nebo, v případě vysílání většího množství pracovníků, zmocněnci (např. pokud 

bude vysíláno 10 zaměstnanců, jeden bude pověřen jejich vedením – vedoucí stavby apod.), který má 

nařizovací právo vůči vyslaným zaměstnancům.  

 

Porušení přihlašovacích povinností podléhá v obvyklém případě sankcím ve formě správního trestu (tzn. 

peněžní pokuty). Zaměstnavateli, který včas neoznámí vyslání svých zaměstnanců (KIAB), nebo pokud 

nebudou mít vyslaní zaměstnanci v pořádku veškeré doklady, hrozí pokuta ve výši EUR 500 až 5000 - v 

opakovaném případě EUR 1000 až 10 000. 

 

https://www.formularservice.gv.at/forms/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.1.1001.1.83288&dx=COO.1.1001.1.83191&sol_createclass=COO.3000.550.1.501535
https://www.formularservice.gv.at/forms/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.1.1001.1.83288&dx=COO.1.1001.1.83191&sol_createclass=COO.3000.550.1.501535
https://www.formularservice.gv.at/forms/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.1.1001.1.83288&sol_createclass=COO.3000.550.1.501535&dx=COO.1.1001.1.83191&lx=en
https://www.formularservice.gv.at/forms/fscasp/content/bin/fscvext.dll?ax=COO.1.1001.1.83288&sol_createclass=COO.3000.550.1.501535&dx=COO.1.1001.1.83191&lx=en
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/ZKO3.pdf
https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html
https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html
http://dienststellen.bmf.gv.at/ListDst_Auswahl.asp
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3.1.1. Výjimky 

Ohlášení u KIAB se nemusí podávat v těchto případech: 

 krátkodobé servisní práce a údržba trvající 1 den (v tomto případě se nemusí dodržovat ani 
mzdové podmínky) 

 dodávka zboží a materiálu (např. pokud firma dodá do Rakouska stroj a na místě jej sestaví, 
může to být klasifikováno jako dodávka zboží (konkrétní případy je vždy nutné konzultovat 
s KIAB))  

 obchodní zástupci českých firem 

 obchodní jednání 
 

3.2. Vyslání zaměstnance, který je státním příslušníkem Chorvatska 
nebo třetí země  

3.2.1. 

Pokud je občan Chorvatska nebo třetí země (např. Ukrajiny) vyslán na práci, která trvá kratší dobu než 6 

měsíců nebo pokud je do Rakouska vyslán na méně než 4 měsíce, je potřeba získat povolení k vyslání 

(Entsendebewilligung), které vyřizuje rakouský zadavatel zakázky (rakouská firma) u místně příslušného 

AMS (Arbeitsmarktservice), tedy tam, kde probíhá pracovní výkon. Žádost musí být podána nejpozději 3 až 

4 týdny před zahájením výkonu práce. Platí přitom, že přednost na danou pozici má rakouská pracovní síla. 

Pokud není k dispozici a pokud vyslaný pracovník splňuje všechny kvalifikační předpoklady, může získat 

povolení k vyslání. 

3.2.2. 

Pokud je občan Chorvatska nebo třetí země vyslán na práci, která trvá déle než 6 měsíců nebo pokud je do 

Rakouska vyslán na více než 4 měsíce, je potřeba získat pracovní povolení (Beschäftigungsbewilligung), 

které vyřizuje rakouský zadavatel zakázky (rakouská firma) u místně příslušného AMS 

(Arbeitsmarktservice), tedy tam, kde probíhá pracovní výkon. Ustanovení o přednosti pro rakouskou 

pracovní sílu platí analogicky s bodem 3.2.1. 

 

3.2.3. 

Firma, která vysílá své zaměstnance do Rakouska, musí v každém případě zaslat Centrálnímu 

koordinačnímu místu pro kontrolu ilegálního zaměstnávání (KIAB) potvrzení EU o vyslání (EU-

Entsendebestätigung), a to nejpozději týden před zahájením výkonu práce. Pracovníci z třetích zemí navíc 

potřebují povolení k pobytu v EU.  

 

 

Tab.: Přehled různých možností vysílání:  

Sídlo 

vysílající  

firmy 

Státní 

příslušnost 

vysílaného 

pracovníka 

Chráněné 

hospodářské 

obory 

Potvrzení o 

vyslání 

/oznámení 

(Meldung) 

Povolení 

k vyslání 

(podle § 18/1 

AusIBG) 

Pracovní povolení 

(§ 18 AusIBG) 
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(podle § 7b 

AVRAG) 

ČS EU nebo 

EHP (kromě 

CRO) 

EU nebo EHP 

(s výjimkou 

CRO) 

neomezené 

poskytování 

služeb 

Oznámení:ano 

Potvrzení o 

vyslání: ne 

ne ne 

CRO a třetí 

stát (nutné 

povolení 

k pobytu) 

neomezené 

poskytování 

služeb 

Potvrzení o 

vyslání: ano 

ne ne 

CRO EU nebo EHP 

(s výjimkou 

CRO) 

 Oznámení: ano 

Potvrzení o 

vyslání: ne 

ne ne 

CRO, třetí stát ne 

(liberalizované  

obory) 

ano ne ne 

CRO, třetí 

stát, vyslání 

na < 4 měsíce 

ano, omezení 

zůstávají platná 

 ano ne 

CRO, třetí 

stát, vyslání 

na > 4 měsíce 

a ve 

stavebnictví 

ano, omezení 

zůstávají platná 

 ne ano 

Třetí stát EU nebo EHP 

(s výjimkou 

CRO) 

 ne ne ne 

Třetí stát na < 

4 měsíce 

ano, omezení 

zůstávají platná 

 ano ne 

Třetí stát  na > 

4 měsíce a ve 

stavebnictví 

ano, omezení 

zůstávají platná 

 ne ano 

Pozn: Českých firem se prakticky týkají pouze situace označené v tabulce žlutou barvou. 
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3.3.  Další povinnosti zaměstnavatele – sociální a mzdové podmínky 
 

3.3.1. Doba vyslání a sociální pojištění 

Pokud vyslání zaměstnanců nepřekročí dobu 24 měsíců, budou zaměstnanci i nadále sociálně pojištěni v 

tom státě, kde má zahraniční zaměstnavatel (česká firma) své sídlo. Vyslaní zaměstnanci nejsou v tomto 

případě povinni přihlásit se k sociálnímu pojištění v Rakousku.  Aplikuje se tedy sociální právo domovského 

státu. 

Trvá-li vyslání do Rakousku déle než 24 měsíců, končí povinnost k sociálnímu pojištění v domovském 

státě už začátkem vyslání, a zaměstnanec podléhá ihned od zahájení vyslání předpisům rakouského práva 

sociálního zabezpečení. 

3.3.2. Důkaz o sociálním pojištění 

Skutečnost, že sociální pojištění zůstane během vysílání zachováno v domovském státě zaměstnavatele se 

dokládá prostřednictvím formuláře A1, který vystavuje zdravotní pojišťovna příslušného státu (nebo 

okresní správa sociálního zabezpečení). 

Postup pro vyřízení formuláře A1: http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/urceni-statu-pojisteni/urceni-

statu-pojisteni-dle-novych-narizeni-883-2004-a-987-2009/podani-zadosti-o-urceni-prislusnosti.htm  

 

3.3.3. Nárok na dávky a jak ho uplatnit 

Vyslaní zaměstnanci mají v Rakousku nejen nárok na ošetření v případě nouze, ale i na všechna ostatní 

plnění, která jsou z lékařského hlediska potřebná. Úhrada nákladů probíhá mezi zařízeními zdravotní 

pojišťovny v dotyčných státech EU. 

K doložení nároku na dávky potřebuje zaměstnanec buď kartu evropského zdravotního pojištění (nikoliv 

rakouskou E-card!) nebo formulář E 111 AT.  

 

3.3.4 Daň ze mzdy 

Vyslaným zaměstnancům je i nadále vyplácena mzda českým zaměstnavatelem (výše mzdy viz 

níže bod 3.3.5.1.). Pokud doba vyslání nepřekročí 24 měsíců, mají čeští zaměstnanci i nadále 

povinnost platit daň a sociální pojištění v ČR. 

Daň ze mzdy musí čeští zaměstnanci v Rakousku platit, pokud 

 má český zaměstnavatel v Rakousku provozovnu; 

 má český zaměstnanec v Rakousku hlavní bydliště nebo trvalý pobyt; 

 je český zaměstnavatel v Rakousku přítomen déle než 183 dní v kalendářním roce (a 

to i bez vykonávání činnosti!)  

 

3.3.5. Opatření proti mzdovému dumpingu 

V souvislosti s otevřením trhu práce existují obavy ohledně porušení rakouských mzdových a sociálních 

standardů a narušení hospodářské soutěže. K 1.5.2011 proto nabyl platnosti zákon o boji proti mzdovému 

http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/urceni-statu-pojisteni/urceni-statu-pojisteni-dle-novych-narizeni-883-2004-a-987-2009/podani-zadosti-o-urceni-prislusnosti.htm
http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/urceni-statu-pojisteni/urceni-statu-pojisteni-dle-novych-narizeni-883-2004-a-987-2009/podani-zadosti-o-urceni-prislusnosti.htm
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a sociálnímu dumpingu (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, BGBl. 24/2011). Podstatou zákona 

je správní postih v případě nedodržení základní mzdy. 

 

3.3.5.1. Stanovení základní mzdy 

Na rozdíl od pojmu „odměna“ je pojem „základní mzda“ definován jako hlavní příjem za odpracovanou 

dobu. Při posuzování ekvivalence výše platu a základní mzdy se neberou v potaz nároky na prémie nebo 

přídavky, které pracovníkovi přísluší podle kolektivní smlouvy nebo zákona. K základní mzdě také nepatří 

příplatky, které jsou určovány podle zvláštních smluv. Přihlíží se ale k náhradě přesčasů a  vícepráce. 

Placená kompenzace náhrad a věcné příjmy jako např. služební auto nebo mobilní telefon k soukromému 

použití se při posuzování správné výše základní mzdy nezapočítávají. 

POZOR! 

Aby se mohla zjistit základní mzda, je zapotřebí zaměstnance správně zařadit do mzdové skupiny 

podle příslušné kolektivní smlouvy, sazebníku nebo minimálního mzdového tarifu. Pro zařazení je 

důležitá kvalifikace pro danou činnosti, doba této činnosti v podniku jakož i započitatelná 

odpracovaná doba a vzdělání. 

Pro zaměstnavatele, jejichž podnik má sídlo v zahraničí, je platná základní mzda stanovená v příslušné 

rakouské kolektivní smlouvě. 

Konzultaci ohledně relevantní kolektivní smlouvy a správného určení výše základní 

(minimální mzdy) zde provést na Spolkovém ministerstvu práce a sociálních věcí Rakouska 

(BMASK): 

Kontaktní osoba: Dr. Anna Ritzberger-Moser, email: anna.ritzberger-moser@bmask.gv.at ,  

tel.: +43(1) 71100-6289 

  

3.3.5.2. Kompetentní úřady 

Kontrola základní mzdy, která přísluší zaměstnanci v Rakousku podle zákona o sociálním pojištění (ASVG), je 

v kompetenci příslušné okresní pojišťovny. Pro kontrolu základní mzdy zaměstnance, který platí sociální 

pojištění v zahraničí a nepodléhá tedy zákonu ASVG, je odpovědné Kompetenční centrum boje proti 

mzdovému a sociálnímu dumpingu (Kompetenzzentrum LSDB), které je součastí Vídeňské okresní 

pojišťovny (Wiener Gebietskrankenkasse): 

 

Wiener Gebietskrankenkasse 

Wienerbergstraße 15-19  

1100 Wien  

Telefon: +43 1 601 22-0  

Fax: +43 1 602 46-13  

E-Mail: office@wgkk.at  

mailto:anna.ritzberger-moser@bmask.gv.at
mailto:office@wgkk.at
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Dotazy týkající se přeshraniční vyslání zaměstnanců odpovídá ve Vídni oddělení Vídeňské okresní 

pojišt'ovny EU-Vertragsstaatenservice: 

Telefon: (+43 1) 601 22-1133  

E-Mail: entsendung@wgkk.at  

 

Za účelem kontroly základní mzdy, která přísluší zahraničnímu zaměstnanci (s pojištěním v domovském 

státě), smějí orgány finančního úřadu podniknout následující kroky: 

 

 vstoupit do provozoven a provozních místností zaměstnavatele, 

 žádat osoby na uvedených místech o informace, pokud se nejedná o osoby z jiných firem, 

 nahlížet do podkladů potřebných pro pátrání. 
 

3.3.5.3. Správní postih v případě nedodržení základní mzdy 

Zaměstnavatel, který  zaměstnává nebo zaměstnával zaměstnance a neposkytuje/neposkytoval mu základní 

mzdu, která mu podle zákona, nařízení nebo kolektivní smlouvy a v souladu s dodržením příslušných kritérií 

pro mzdové zařazení  přísluší, dopouští se správního přestupku. Bude potrestán okresním správním 

úřadem, a to ve formě peněžní pokuty. 

Trestní sazby v případě příliš nízké základní mzdy jsou následující (uvedené částky jsou za 1 osobu): 

 EUR 1000 – 10 000 v případě, že se nedodržení mzdy týká maximálně třech zaměstnanců, 

 EUR 2000 – 20 000 v opakovaných případech (při nedodržení mzdy u < 3 zaměstnanců) 

 EUR 2000 – 20 000 v případě, že se nedodržení mzdy týká více jak třech zaměstnanců 

 EUR 4000 – 50 000 v opakovaných případech (při nedodržení mzdy u > 3 zaměstnanců) 
 

Ne každé nedodržení základní mzdy je definováno jako trestný čin. Kompetenční centrum LSDB resp. 

příslušná okresní pojišťovna nepodají trestní oznámení (resp. okresní správní úřad od uložení pokuty 

upustí), pokud: 

 nedodržení základní mzdy je nepatrné nebo zavinění zaměstnavatele zanedbatelné, 

 zaměstnavatel ihned zaplatí rozdíl mezi skutečnou mzdou a minimální (základní) mzdou a to během 
doby stanovené úřadem 

 zaměstnavatel nedodrží základní mzdu poprvé. 
 

POZOR! 

Beztrestnost existuje pouze v případě, pokud zaplacení rozdílu vůči náležité odměně zahrnuje prokazatelně 

veškeré příplatky, prémie a přídavky. Pouhé vyplacení rozdílu vůči základní mzdě u pokračujícího nároku na 

úhradu není pro beztrestnost dostačující. 

 

mailto:entsendung@wgkk.at
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Prokáže-li zaměstnavatel, že rozdíl včas zaplatil, přihlíží se k tomu u výměry trestu a může to snížit 

trest i v opětovných případech nedodržení mzdy. 
 

     3.3.6.3. Opatření pro podniky se sídlem v zahraničí 

Za účelem ochrany hospodářské soutěže je rozhodující možnost kontrolovat a stíhat i podniky se sídlem 

v zahraničí, které vykonávají pracovní činnost v Rakousku. Za tímto účelem platí následující opatření: 

 

 povinnost pohotovosti mzdových podkladů, 

 zákaz poskytnutí služeb a  

 peněžité záruky. 
 

3.3.6.3.1.  Povinnost mít při ruce mzdové podklady 

Zaměstnavatelé, kteří nemají sídlo podniku v Rakousku a vysílají zaměstnance do Rakouska k výkonu práce, 

musí na místě výkonu práce mít k dispozici mzdové podklady, které jsou potřebné ke kontrole základní 

mzdy, která náleží zaměstnanci podle rakouských právních předpisů, a to v německém jazyce a po celou 

dobu výkonu práce. 

Pokud nemá zaměstnanec na místě při kontrole všechny mzdové doklady v pořádku, musí si je opatřit a 

během 24 hodin předložit na vyzvání příslušnému finančnímu úřadu.  

 

Za mzdový doklad se považují: 

 pracovní smlouva resp. zaměstnanecký list (tzv. Dienstzettel), případně také dodatek ke smlouvě, 
ze kterého je zřejmé, že zaměstnanec obdrží po dobu vyslání do Rakouska odpovídající výši mzdy 

 doklad o správném zařazení zaměstnance do mzdové skupiny (tzn. doklad o jeho kvalifikaci, praxi 
apod.) 

 výpis z bankovního účtu – tj. doklad o faktickém zaplacení odpovídající mzdy 
         

( veškeré doklady musí být v německém jazyce – doporučuje se mít ověřený překlad, ikdyž není povinností) 

 

Pozn: V zásadě platí, čím více dokumentů má zaměstnanec k dispozici tím lépe!! 

 

Pokud zaměstnavatel, který má své sídlo v některém ze států EHS, pověřil v rámci vyslání větší skupiny 

zaměstnanců zástupce, tak se týká povinnost k pohotovosti mzdových podkladů tohoto zástupce (tzn. musí 

mít k dispozici mzdové podklady všech zaměstnanců, kteří jsou daným podnikem vysláni). 
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3.3.6.3.2 Zákaz poskytování služeb 

Pokud by byl zaměstnavatel se sídlem v zahraničí právoplatně potrestán kvůli tomu, že nedodržel základní 

mzdu u více než třech zaměstnanců, nebo pokud by se opětovně dopustil nedodržení mzdy, tak mu může 

být výkon dané činnosti v Rakousku zakázán na dobu minimálně jednoho roku. 

Zaměstnavatelům se sídlem v Rakousku je možné v případě závažného porušení práva odejmout 

živnostenské oprávnění. 

 

3.3.6.3.3. Peněžité záruky 

Existuje-li podezření z nedodržení základní mzdy a v případě, že trestní stíhání není z důvodů umístnění 

sídla zaměstnavatele (např. sídlo v ČR) možné nebo je značně ztížené, může příslušný okresní správní úřad 

zadavateli zakázky (rakouská firma) uložit, aby složil část odměny za vykonanou práci (na základě kontraktu 

mezi rakouskou a českou firmou) jako záruku. 

 

3.4. Doklady, které by u sebe měli mít vyslaní zaměstnanci během 
poskytování služeb v Rakousku: 

 kopie oznámení o poskytnutí služeb centrálnímu koordinačnímu orgánu KIABu (viz odst. 

3.1.) 

 potvrzení o sociálním pojištění – formulář A1 (potvrzení zahraniční sociální pojišťovny, že 

vyslaní pracovníci jsou pojištěni ve svém domovském státě) podle nařízení EHS č. 

883/2004. 

 karta evropského pojištění (modrá karta) 

 kopie cestovního pasu 

 Mzdové podklady (tj. kopie pracovní smlouvy, doklad o kvalifikaci zaměstnance apod. – 

více viz 3.3.6.3.1.) 

 

Zmíněné doklady je zapotřebí v případě kontroly předložit v němčině (není potřeba úředně ověřený 

překlad). Pokud se místo výkonu práce během jednoho dne změní, je zapotřebí uvedené doklady 

mít pohotově na prvním (tj. původním) pracovním místě resp. pracovišti. 

 

3.5.  Zvláštní ustanovení v případě montáží zařízení (tzv. 
Montageprivileg) 

Povinnost dodržet základní minimální mzdu podle rakouské kolektivní smlouvy a nárok na odměnu 

podle této kolektivní smlouvy vyslaným zaměstnancům odpadá v těchto případech: 

 zaměstnanci české firmy jsou do Rakouska vysláni k montáži nebo opravě v souvislosti 

s dodávkou zařízení nebo stroje do podniku v Rakousku (např. česká firma prodá do 

Rakouska stroj, který na místě vyžaduje odborné zapojení a montáž) 

 zaměstnanci jsou vysláni, aby provedli nezbytné práce nutné k uvedení takového zařízení 

nebo stroje do provozu a tyto práce nemohou být provedeny rakouskými pracovníky 

Doba takovýchto prací (montáže, uvedení do provozu) nesmí přesáhnout 3 měsíce. 
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Nárok zaměstnanců na placenou dovolenou podle rakouského zákona odpadá v případě, že 

zaměstnanci jsou vysláni k montážním pracem (ve smyslu výše uvedeného), které trvají 

maximálně 8 dní. 

V každém případě ale platí oznamovací povinnost u KIAB (viz bod 3.1.) a povinnost mít na 

pracovišti veškeré nutné doklady a dodržení všech podmínek pracovní doby a ochrany 

zaměstnanců podle rakouských kolektivních smluv.  

POZOR: Tato zvláštní ustanovení (Montageprivileg) se nevztahují na obor stavebnictví. 

 

V všech případech se doporučuje konzultovat charakter práce a její obsah 

s příslušnými úřady tak, aby byly skutečně naplněny výše uvedené podmínky!! 

 

 

4. Zvláštní ustanovení pro obor stavebnictví  
 

4.1. Rozsah kompetence BUAKu 

V případě vyslání zaměstnanců na práci do Rakouska v oboru stavebnictví platí poněkud odlišná pravidla. Za 

dodržování sociálních podmínek stavebních dělníků a zejména za úpravu jejich nároku na placenou 

dovolenou a odstupné je odpovědná pojišťovna stavebních dělníků (Bauarbeiter-Urlaubs- und 

Abfertigungskasse, zkrátka BUAK). Dozorčím orgánem BUAKu je spolkové ministerstvo práce, sociálních 

věcí a ochrany spotřebitelů (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, zkratka 

BMASK). 

Zda vyslaný zaměstnanec spadá do odpovědnosti pojišťovny BUAK záleží na prováděné činnosti. V zásadě se 

pojišťovna BUAK stará o zaměstnance, kteří vykonávají činnosti na stavbách. Naproti tomu např. instalatéři 

sanitární techniky už do kompetence BUAKu nespadají. Podobně, dělníci, kteří provádí montáž oken a dveří 

spadají do kompetence BUAKu jen v případě, že budou okna a dveře i zazdívat. 

Pozor: V případě vyslání zahraničních pracovníků do Rakouska má pojišťovna BUAK na starosti pouze 

úpravu dovolené a nikoliv výši mzdy (ta stále podléhá LSDB – viz 3.3.5.2.)  

Aplikace předpisů pojišťovny BUAK se týká zahraničních zaměstnanců vyslaných do oboru 

stavebnictví v Rakousku na maximální dobu 12 měsíců (s možností jednorázového prodloužení z 

nepředvídaných důvodů o další 12 měsíců).  

 

4.2. Ohlašovací povinnost 

V případě vyslání pracovníka/ů do Rakouska v oboru stavebnictví se při ohlášení vyslání (Meldung) 

rozlišují následující případy: 

 Zaměstnanec je na práci do Rakouska v oboru stavebnictví vysílán poprvé 

První hlášení zaměstnance může zahraniční vysílající zaměstnavatel provést buď: 

o u centrálního koordinačního orgánu KIAB (viz kap. 3.1.) a to nejpozději 1 týden před 
zahájením prací.  
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o přímo u pojišťovny BUAK, viz formuláře přihlášky (Erstmeldung I a II) na www.buak.at → 
„Europaverfahren“ → „Meldung Ihrer ArbeitnehmerInnen“ 
http://www.buak.at/servlet/ContentServer?pagename=BUAK/Page/Index&n=BUAK_6.3 . 
Hlášení u pojišťovny BUAK je třeba provést do 14 dnů po zahájení činnosti. 

Pokud je vyslání zaměstnance ohlášeno prostřednictvím formuláře KIAB, nemusí už 

vysílající firma hlásit vyslání u BUAK. Obě instituce navzájem spolupracují.  

 

V každém případě by mělo ohlášení obsahovat specifikaci konkrétní činnosti 

zaměstnance resp. zakázky. V případě že se hlášené vyslání neuskuteční, je třeba BUAK o 

tom včas informovat. To platí i pro pozdější změny doby realizace zakázky. 

 

Ohlášení vyslání je jedním z dokladů, který je nutné mít k dispozici na místě vykonávání 

prací a předložit jej v případě úřední kontroly (k mzdovým dokladům viz bod 3.3.6.3.1). 

 

 Doba vyslání zaměstnance překročí 6 měsíců (ohlášení delšího vyslání) 

Dodatečné hlášení se vyžaduje v případě vyslání na dobu delší než 6 měsíců a podává se pouze u 

pojišťovny BUAK, a to měsíčně do 15. kalendářního dne tohoto měsíce, který následuje po účetním 

období. Dodatečné hlášení musí obsahovat pro každé období veškeré potřebné údaje o 

zaměstnanci. Dodatečné hlášení slouží k výpočtu příplatků předepsaných pojišťovnou BUAK. 

 

4.3. Platba pojistného (příplatků na dovolenou) vysílající firmou 

Zahraniční vysílající firma musí nahlásit své zaměstnance u BUAKu a po dobu jejich vyslání platit pojistné 

(příplatek) pojišťovně BUAK. Toto pojistné slouží k úhradě nákladů v případě dovolené a vypočítá se od 

prvního dne vykonávání prací. Na základě toho vzniká vyslaným pracovníkům v Rakousku nárok na 

odpovídající dovolenou a na náhradu mzdy za dovolenou. Obecně mají pracovníci ve stavebnictví nárok na 

25 dní dovolené za rok (v případě dlouhodobého pracovního poměru pracovníka i 30 dní). Nárok na 

dovolenou se vypočítává poměrně  podle odpracované doby v Rakousku. 

Výše tohoto pojistného za každého zaměstnance se vyměřuje podle druhu vykonávané činnosti a podle 

výše mzdy (ta vyplývá z kolektivní smlouvy v oboru stavebnictví).Výši příspěvku stanovuje BUAK na základě 

informací o vysílaných pracovnících (z oznámení o vyslání). Jednou měsíčně pak posílá platební příkazy 

zaměstnavateli na sídlo podniku v zahraničí. Pojistné musí zaměstnavatel zaplatit do 15. dne druhého 

následujícího měsíce (např. datum splatnosti pro leden 2012 je 15.03.2012). 

 

Výpočet výše týdenního pojistného na jednoho zaměstnance vychází z hodnoty hodinové mzdy, která je 

definovaná v kolektivní smlouvě (pro obor stavebnictví). Mzda se zvýší o 25% a násobí se tzv. faktorem 

dovolené (Urlaubsfaktor). Tento faktor stanovuje BMASK a v současné době činí v případě pracovní doby 39 

hodin/týdně 11,55 (při úvazku nižším než 39 hodin/týden je činí faktor 11,40 a při úvazku 40 hodin/týden je 

http://www.buak.at/
http://www.buak.at/servlet/ContentServer?pagename=BUAK/Page/Index&n=BUAK_6.3
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faktor 11,85). Denní výše pojistného (příplatku) na zaměstnance se získá tak, že se částka vydělí 5 (tj.5 

pracovních dnů v týdnu):  

 

(Mzda dle kolektivní smlouvy + 25%mzdy) x faktor dovolené 

5 

 

Příklad: Denní výše pojistného pro zedníka se základní hodinovou mzdou EUR 12 se vypočítá:  

 

(12,00 . 1,25) . 11,55 

5 

=  EUR 34,65. 

 

 

Pozor: Jakékoliv změny (snížení pracovního úvazku, snížení počtu vysílaných zaměstnanců) je potřeba 

včas hlásit pojišťovně, která na základě uvedených změn vypočítá nový poplatek. 

 

4.4. Nárok zaměstnance na dovolenou 

Vyslaný zaměstnanec má po dobu svého vyslání (nezávisle na tom, podle kterého právního systému, 

českého nebo rakouského, je pojištěn), nárok na dovolenou. Počet dní dovolené určuje BUAK na základě 

toho, na jak dlouhou dobu je zaměstnanec do Rakouska vyslán. Nárok zaměstnance na náhradu mzdy za 

dovolenou vyměřuje pojišťovna BUAK, pokud vyslaný zaměstnanec čerpá dovolenou během vyslání nebo 

během šesti měsíců po ukončení vyslání, a to za předpokladu, že zaměstnanec má ještě řádný pracovní 

úvazek u vysílající firmy.  

Pokud se jedná o vyslání na dobu delší než jeden měsíc, zasílá BUAK zaměstnavateli tzv. přihlašovací 

seznam („Meldeliste“). V tomto seznamu je třeba počet zaměstnanců potvrdit popř. ho aktualizovat. 

Seznam posílá zaměstnavateli sám BUAK. Zaměstnavatel o seznam nemusí žádat.  

 

Pozn. Pokud zaměstnavatel splňuje určité podmínky (alespoň 6 včasně provedených plateb předepsaného 

pojistného, dodržování přihlašovacích povinností, žádné přestupky v souvislosti se základní mzdou, apod.), 

může na základě smlouvy uzavřené s BUAKem  podávat měsíční hlášení samostatně a ve zjednodušené 

formě přes webový portál pojišťovny BUAK. 
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Náhradu mzdu za dovolenou vyplácí zaměstnanci přímo pojišťovna BUAK a to na základě žádosti 

zaměstnavatele. O žádost o zaplacení dovolené musí zaměstnavatel požádat ve stanovené lhůtě 

prostřednictvím formuláře „Einreichung um Urlaubsentgeltansprüche gemäß §33f BUAG“ (www.buak.com, 

e-service Downloads, kliknout na Formulare, kliknout na Einreichung um Urlaubsentgeltansprüche 

Entsendung). Po uplatnění nároku na náhradu mzdy za dovolenou dostane jak zaměstnavatel tak 

zaměstnanec informaci resp. výpis („Information nach Geltendmachung eines Urlaubsentgeltanspruchs“). 

Zaměstnanec BUAKu musí v rámci vyslání nahlásit své bankovní spojení (číslo bankovního účtu/IBAN). Při 

vzniku nároku zaměstnance na mzdu za dovolenou mu BUAK touto cestou příslušné peníze poukáže. 

Příslušný formulář „Bekanntgabe einer Bankverbindung im Entsendeverfahren“ v současné době na 

webové stránce BUAKu není k dispozici. BUAK posílá zaměstnancům formulář v tištěné formě.  

 

POZOR: Refundace peněz zaměstnavateli není podle rakouských ustanovení přípustná. 

 

4.5. Nárok zaměstnance na vyrovnání 

Pokud zaměstnanec nevyčerpal v rámci svého vyslání odpovídající počet dnů dovolené v plné výši, zůstává 

mu příslušný nárok na vyplacení náhrady za mzdu zachováno. Toto tzv. odstupné může nárokovat 

zaměstnanec, 

 který se už více jak 6. měsíců nenachází v pracovním poměru, z jehož by mu vznikl nárok podle 
zákona BUAG (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz) 

 kterému byl přidělen důchod (je třeba BUAKu předložit rozhodnutí o důchodu) 

 když má zaměstnanec nárok na mzdu z vyčerpané dovolené a nebyly mu příslušné peníze 
vyplaceny. 

 

Příslušný formulář „Antrag auf Urlaubsabfindung“ je k dispozici na webové stránce 

www.buak.at,  kliknout na „e-service Downloads“, dále na „Formulare“.  

 

4.6. Kontakty na BUAK 

Konkrétní případy doporučujeme konzultovat přímo s pojišťovnou BUAK: 

Tel. +43(0) 579 579 5000, Fax. +43(0) 579 579 95099, email: kundendienst@buak.at 

nebo přímo oddělení koordinace pojišťovny BUAK, kontaktní osoba paní Mag. a Rita MEDEK, email: 

r.medek@buak.at nebo koordinierungsstelle@buak.at, tel.: +43 (0) 579 579 -1810, fax: +43 (0) 579 579 -

91898   

 

Další informace lze získat přímo na stránkách BUAK: www.buak.at  

http://www.buak.com/
http://www.buak.at/
mailto:kundendienst@buak.at
mailto:r.medek@buak.at
mailto:koordinierungsstelle@buak.at
http://www.buak.at/
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Pozn: Výše uvedené informace v podstatě shrnují stávající a novou právní úpravu. Konkrétní 

otázky bude nutno vyřešit individuálně! 

 

5. Daňové otázky v Rakousku 

 

5.1  Daň z příjmů (Einkommensteuer) 

Pokud je čs. OSVČ v průběhu roku činná v Rakousku více než 183 dní v roce, potom podléhají její 

tuzemské (rozuměj rakouské) příjmy daňové povinnosti (Einkommensteuer) v tuzemsku (tj. 

v Rakousku), protože se v tomto případě předpokládá, že má v Rakousku provozovnu. Jako příjmy 

se rozumí rozdíl mezi tržbami a náklady, které se přičítají provozovně. V tomto případě se aplikuje 

Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskem o zamezení dvojímu zdanění (č. 31/2007 Sb.m.s.). 

5.2  Daň z obratu (Umsatzsteuer) 

Pozn.: Daň z obratu (Umsatzsteuer) se týká firemních obratů a má dvě sazby – normální sazbu ve 

výši 20% a sníženou sazbu ve výši 10%. Je totožná s daní z přidané hodnoty (Mehrwertsteuer - 

MwSt), kterou platí koncový spotřebitelé. V Rakousku se termín MwSt nepoužívá a hovoří se pouze 

o Umsatztsteuer.  

Čs. OSVČ je v Rakousku povinná k dani z obratu (Umsatzsteuer) teprve tehdy, když obrat 

přičtený tuzemské (tj. rakouské) provozovně (bez daně z obratu) přesáhl v právě uplynulém 

kalendářním roce částku EUR 30.000. Roční daňové přiznání je od 1. ledna 2010 třeba odevzdat při 

překročení obratu ve výši EUR 30.000 (původní hranice nutná pro odevzdání ročního daňového 

přiznání byla EUR 7.500).  

Na základě povinnosti k dani z obratu vzniká podnikateli právo na odpočet daně (Vorsteuer), 

tedy daně z obratu, kterou vyfakturoval jiný rakouský podnikatel. Jinými slovy, daň z obratu 

(Umsatztsteuer) je daň z hodnoty, kterou si podnikatel na své zboží přidá a od které se odečte daň, 

kterou  již zaplatil jiný rakouský podnikatel (Vorsteuer).  

Podniky, které nemají v Rakousku sídlo ani provozovnu, a které mají v Rakousku obrat, při kterém 

nedochází k přechodu daňového povinnosti (tj. zejména v případech dodávek zboží nebo poskytování 

služeb soukromým osobám v Rakousku)  mají povinnost registrovat se u Finančního úřadu v Grazu (viz níže) 

a odevzdávat roční prohlášení o dani z obratu (Umsatzsteuerjahreserklärungen) a předběžné oznámení o 

dani z obratu (Umsatzsteuervoranmeldungen).  

 

Daň z obratu musí zaplatit český dodavatel rakouskému finančnímu úřadu, pak má během stanovené lhůty 

nárok na vrácení. Pokud nemá čs. firma v Rakousku žádné sídlo/bydliště a žádnou provozovnu, bude 

podávat žádost o náhradu zaplacené daně z obratu v ČR. Žádost je zapotřebí podat do konce září 

následujícího roku. Vrácení DPH se od roku 2010 realizuje přes místně příslušný FÚ v domovském státu 

firmy (tzn. v ČR). 

 

Pokud je česká firma subdodavatelem rakouské společnosti, která vystupuje jako hlavní 

podnikatel (Generalunternehmer) nebo dodává přímo podnikateli, jehož činnost lze k zakázce 
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české firmy přiřadit, pak v Rakousku žádnou daň odvádět nemusí a nemá ani povinnost registrovat 

se na Finančním úřadu v Grazu. 

 

Bližší informace a potřebné formuláře jsou ke stažení na: 

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-

veranlagungsverfahren.html  

 

Informace v českém jazyce jsou rovněž k nalezení na stránkách České daňové správy: 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/146.html?year=0  

5.2. Reverse Charge System 

Kromě tohoto běžného postupu existuje možnost využít tzv. Reverse Charge. V tomto případě je 

česká firma subdodavatelem zboží nebo i služeb, a dochází k  přechodu daňové povinnosti na 

rakouského obchodního partnera. Ten ručí za DPH a odvede ji místně příslušnému finančnímu 

úřadu v Rakousku (pozn. Finanční úřad Graz je příslušný jako centrální kontaktní místo pouze pro 

zahraniční firmy). Reverse Charge se hodně aplikuje u stavebnictví. 

 

5.3. Registrace u Finančního úřadu v Grazu 
V případě uskutečnění jakýchkoliv obratů (tzn. od prvního eura) v Rakousku je zapotřebí, aby se česká firma 

zaregistrovala na příslušném finančním úřadě v Rakousku (vyjma případů, kdy je česká firma 

subdodavatelem rakouské firmy, která je registrovaným plátcem daně): 

FINANZAMT GRAZ –STADT 

Conrad-von-Hötzendorfstr. 14-18, 8018 Graz 

Referat für ausländische Unternehmer/referát pro zahraniční podnikatele 

tel. +43(0)316-881-538000, fax +43(1)51 433-5938041, E-Mail: Post.FA68-BV11@bmf.gv.at     

Při registraci a za účelem přidělení daňového čísla je nutno vyplnit a zaslat dotazník VERF 19 (v případě 

příslušníka z třetí země VERF 18). 

Formulář VER19 je ke stažení zde: 

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Verf19 

Další potřebné doklady při registraci: 

- Kopie výpisu z obchodního rejstříku, resp. v případě kapitálové společnosti kopie společenské 

smlouvy, 

- Osvědčení o podnikání U70 http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-

Steuern/pdfs/9999/U70.pdf   

- Při registraci kapitálové společnosti je dále zapotřebí předložit podpisový vzor VERF26 

(https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Verf26).  

-  

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-veranlagungsverfahren.html
https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-veranlagungsverfahren.html
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/146.html?year=0
mailto:Post.FA68-BV11@bmf.gv.at
https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Verf19
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/U70.pdf
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/U70.pdf
https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Verf26


 22 

Formulář VERF18 (pro příslušníky třetí země) je k dispozici zde: 

http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/Verf18.pdf  

 

Pozn. Specifické daňové případy doporučujeme konzultovat s odborným daňovým poradcem. 

 
 

 
 

Zdroj: Hospodářská komora Rakouska (WKÖ), advokátní kancelář Schmidtmayr/Sorgo/Wanke, advokátní 

kancelář Czerwenka a Partner, Spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže Rakouska (BMWFJ), 

Spolkové ministerstvo financí Rakouska (BMF). 

 

6. Přílohy 

6.1. - Příloha č.1 – Oznámení o vyslání do Rakouska (CZ překlad formuláře 

ZKO3, viz str. 6) 
 

Centrální koordinační místo spolkového ministerstva financí  

pro kontrolu nelegálního zaměstnávání 

Brehmstraße 14 

1110 Wien 

Email: post.finpol-zko@bmf.gv.at (vyplněný formulář odeslat na tento email nebo fax) 

Fax: +43 (1) 502 33/5954194 

 

 

 

Oznámení o vyslání do Rakouska podle § 7b odst. 3 a 4 AVRAG 

 

1. Zaměstnavatel  v ČR       Vyhovující prosím zaškrtněte 

1.1 Název firmy 

     

Transakční číslo – nevyplňovat, žadatel obdrží 

automaticky po odeslání online formuláře 

 

Datum 

 

http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/Verf18.pdf
mailto:post.finpol-zko@bmf.gv.at
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1.2 PSČ 

     

1.3 Sídlo firmy 

   

1.4 Země 

 1.5 Adresa 

 1.6 Telefonní číslo 1.7 Emailová adresa 1.8 Druh podniku 

 

2. Zadavatel zakázky v Rakousku 

2.1 Název firmy 

2.2 PSČ 2.3 Sídlo firmy 2.4 Země 

2.5 Adresa 

2.6 Telefonní číslo  2.7 Emailová adresa  2.8 Druh podniku 

 

3. Osoba odpovědná k zastupování zaměstnanců (tato osoba musí v místě výkonu práce v Rakousku na vyžádání 

předložit doklady všech vyslaných pracovníků ) 

3.1 Příjmení 3.2 Jméno 

 

4. Zahájení a předpokládaná doba zaměstnání v Rakousku 

4.1 Termín zahájení zakázky 4.2 Doba trvání zakázky 

 

5. Místo (přesná adresa) výkonu zaměstnání v Rakousku (uvádí se přesné místo, kde práce probíhá) 

5.1 PSČ 5.2 Místo 5.3 Spolková země 

5.4 Adresa 

Beru na vědomí, že tento formulář bude zaslán úředním orgánům uvedeným v §7b AVRAG a v §18 odst. 

12 zákona o zaměstnávání cizinců.                             

     Razítko firmy, podpis 

6. Vyslaní zaměstnanci (v případě více osob je prosím uveďte zvlášť formou přílohy – formulář KIAB 3a) 

6.1 Příjmení 6.2 Jméno 

6.3 Státní občanství 6.4 Číslo sociálního 

pojištění 

6.5 Datum narození 

6.6 Pojišťovna 
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6.7 Hlavní bydliště 

6.8 O který druh činnosti se jedná a co bude zaměstnanec vykonávat 

6.9 Termín zahájení zakázky                                                        6.10 Doba trvání zakázky                   

 

7. Výše platu zaměstnance v EUR (odpovídající příslušné kolektivní smlouvě) 

7.1 Výše (částka)      Brutto                   Měsíc              Den 

      

     Netto                    Týden              Hodiny 

Další informace 

 

8. Povolení k zaměstnání ve státě, kde má zaměstnavatel své sídlo (tento bod se týká pouze zaměstnanců - 

příslušníků třetích zemí, Bulharska a Rumunska) 

8.1 Vystavující úřad 8.2 Číslo jednací 

8.3 Datum vystavení  8.4 Doba platnosti 

 

9. Povolení k pobytu zaměstnance ve státě, kde má zaměstnavatel své sídlo (tento bod se týká pouze 

zaměstnanců - příslušníků třetích zemí, Bulharska a Rumunska) 

9.1 Vystavující úřad 9.2 Číslo jednací 

9.3 Datum vystavení  9.4 Doba platnosti 

 

 

 

Přílohy: 

Povolení k pobytu v státu sídla firmy  ano ne 

Povolení k zaměstnání v státu sídla firmy ano ne 

Počet příloh pro další vyslané pracovní sily: 

Zpět do kapitoly 3.1 

 

 

 

 

 

 


