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Summary 

This bachelor thesis deals with the foreign business in Austria. Austria is the 

member of European Union. In the first part there are informations and regulations 

in force for all European Union. Followed by the chapter about overall cooperation 

of the Czech Republic abroad. The next section describes the various procedures 

and regulations in force in Austria. There are especially processes used in 

establishment of company and legal formalities in Austria and how we can 

establish the branch in abroad. There are described up to date situations of 

Austrian labour market and regulations which have to be followed by employer. 

Bachelor thesis can be auxiliary material for businessmen who need to obtain the 

informations within the frame of business in Austria.  

Keywords: Austria, business, European Union, employment market, services, 

regulations 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o zahraničním podnikání v Rakousku. 

Rakousko je součástí Evropské unie. V první části práce jsou uvedeny informace 

a předpisy, které platí pro celou Evropskou unii. Poté je kapitola o celkové 

spolupráci České republiky se zahraničím. V další části jsou uvedeny jednotlivé 

postupy a předpisy, které platí v Rakousku. Zejména, jak postupovat při zakládání 

společnosti, jaké právní formy existují v Rakousku nebo jak zřídit v zahraničí 

pobočku. V práci je popsána nynější situace na Rakouském trhu práce a jaké 

předpisy musí podnikatel dodrţovat, jestliţe zaměstnává zaměstnance. 

Bakalářská práce můţe být pomocným materiálem pro podnikatele, kteří potřebují 

získat informace v rámci podnikání v Rakousku.  

Klíčová slova: Rakousko, podnikání, Evropská unie, trh práce, sluţby, předpisy 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

ČR Česká republika 

DIČ Daňové identifikační číslo 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EC Evropská komice („European commission“) 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

EUR Euro (měnová jednotka) 

HDP Hrubý domácí produkt 

JKM Jednotná kontaktní místa 

OR Obchodní rejstřík 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 
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1 ÚVOD 

V kaţdé zemi Evropské unie je předním zájmem vytvoření, co moţná 

nejlepších podmínek pro místní obyvatele, ať uţ se jedná o kulturně-sociální 

sloţky či o hospodářský rozvoj země. Prosperita země se odráţí na ţivotní úrovni 

obyvatel. Jednotlivé země se snaţí dosáhnout svých cílů pomocí jejich silných 

„zbraní“. Záleţí na poloze státu, a co je jeho hlavní dominantou. Mnoho států EU 

má dobré zemědělské a průmyslové podmínky pro vybudování silné ekonomiky. 

Z tohoto důvodu se také snaţí své trhy bránit a k tomu slouţí mimo jiné různé 

předpisy, které ztěţují činnost zahraničních subjektů na vlastním trhu. Evropská 

unie se však snaţí tyto předpisy a normy sjednotit tak, aby nebyla ţádná země 

zvýhodněna, či nezvýhodněna. Avšak, ne vţdy se to zcela daří. Je třeba zmínit, ţe 

kaţdá země můţe přispět různými produkty, zboţím či sluţbami. Tím se tvoří silné 

společenství Evropské unie.   

Bakalářská práce je zaměřena na obchodní kooperaci se členskou zemí 

Rakousko, které je nejen součástí Evropské unie od roku 1995, ale také 

významným dodavatelem i odběratelem pro Českou republiku. Zahraniční obchod, 

který je hlavním předmětem této práce, je velice rozmanitý a k jeho pochopení je 

potřebná určitá znalost obecných informací, zákonů, norem i předpisů. Kaţdý, kdo 

se rozhodne podnikat v této zemi, musí bezpodmínečně znát místní zvyklosti a 

zvyky. Rakušané jsou známí svou spolehlivostí, ale je zapotřebí si jejich důvěru 

získat.  

Záměrem práce je umoţnění získání primárního přehledu o základních 

situacích při obchodní spolupráci s Rakouskem, co je potřebné vědět a znát, 

pokud se podnikatel rozhodne podnikat v této zemi. Jelikoţ zahraniční obchod je 

velice široké téma, je zde zastoupeno několik hlavních kapitol, které pro 

podnikatele jsou klíčové. Jsou zde vysvětleny situace, které platí v rámci Evropské 

unie. Ty mají nadnárodní charakter, tudíţ musí se jimi řídit kaţdá země v EU. 

Bohuţel, v rámci určitého rozsahu práce není moţné zahrnout všechna fakta a 

podrobnosti v rámci podnikání v Rakousku. Proto je potřeba brát tuto práci, jako 

pomocný základní materiál pro podnikání v této zemi.  
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Důvodem pro výběr tohoto tématu byla moţnost podílení se na projektu 

„Normy – stručně a jasně“, s registračním číslem projektu CZ. 

1.07./3.2.06/01.0024., který je zaměřen na zahraniční obchod v jednotlivých 

zemích v rámci Evropské unie. Má úloha v projektu byla zjištění veškerých dat 

týkajících se: 

- Evropské unie a jejich členů,  

- pracovního práva,  

- daňové problematiky, 

- technického práva, 

- environmentálního prostředí, 

- antidiskriminačních a také hygienických norem. 

Své dosavadní znalosti a zjištění bych ráda vyuţila v této práci. V rámci 

projektu byla provedena „Analýza typových situací“, kterou prováděla firma SC-

Bronco, a. s. Výsledky analýzy jsou podrobněji rozepsány v podkapitole 2. 2 

Kooperace se zahraničím.  

Cílem práce je vytvoření přehledného manuálu, který bude slouţit jako 

pomůcka pro podnikatele, kteří se rozhodli podnikat v Rakouské zemi. Podrobněji 

jsou rozebírány kapitoly, týkající se pracovního práva a podnikání ve sluţbách, 

kde je zahrnut i cestovní ruch.  
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2 VŠEOBECNĚ PLATÍCÍ ZÁSADY PRO PODNIKÁNÍ 
V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE 

2. 1 Vnitřní trh EU 

V téměř kaţdé publikaci o zahraničním obchodě je moţné nalézt spojení 

„vnitřní trh bez hranic“ nebo „prostor bez vnitřních hranic“. Tyto pojmy definují 

vnitřní trh EU jako prostor, kde není nikdo vyzdvihován ani zavrhován. Kaţdá 

země, která se stane členem tohoto společenství, je zavázána dodrţovat stejná 

pravidla a podmínky. 

O zavedení vnitřního trhu se začalo poprvé hovořit kolem roku 1958, kdy 

měly být spojeny všechny národní trhy v jeden. Toto opatření bylo provedeno 

především kvůli liberalizaci pohybu zboţí. Aby se mohl vnitřní trh rozšířit nejen na 

volný pohyb zboţí, musela se vloţit nová ustanovení do zakládacích listin 

jednotlivých členských států. Cílem mělo být odstranění veškerých překáţek, které 

by bránily volnému pohybu osob, zboţí, kapitálu a sluţeb. Tento vnitřní trh 

zabraňuje, aby některá země byla zvýhodňována či naopak. Pokud bychom 

definovali jednotlivé svobody pohybu, tak je důleţité vědět, ţe všechny mají 

stejnou váhu a důleţitost. Kaţdá je řízena jinými zákony a normami. Rakousko se 

přidalo k Evropské unii k 1. lednu 1995. 

Volný pohyb zboţí – jedná se odstranění veškerých překáţek, které by 

mohly bránit k vyváţení či dováţení zboţí. Pokud jedna země uvádí na trh nějaké 

zboţí, znamená to fakt, ţe je způsobilé k uvedení i na ostatních trzích Evropské 

unie. Platí zde určitá pravidla, jako jsou technické a bezpečnostní normy, které 

kaţdý výrobek či zboţí musí splňovat. Tyto normy zamezují, aby se na trhu 

nenacházelo nekvalitní nebo dokonce nebezpečné zboţí. Volný pohyb zboţí je 

dán články 23 – 31 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. 

Volný pohyb sluţeb – umoţňuje poskytovat sluţby dočasně a příleţitostně 

v zahraniční zemi, pokud je získáno oprávnění v zemi svého původu na danou 

sluţbu. Subjekt se přitom nemusí stěhovat do cizí země. Tato svoboda pohybu je 

zapsána v článcích číslo 49 -55 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství. 
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Volný pohyb kapitálu – veškerá omezení v této oblasti jsou zrušena. Jde o 

umoţnění podnikatelům bezproblémových zahraničních transakcí, zakládání 

zahraničních účtů a investování svého kapitálu neomezeným způsobem. 

Podrobnosti můţeme nalézt v článcích 56 – 60 Smlouvy o zaloţení Evropského 

společenství. 

Volný pohyb osob – umoţňuje občanům, podnikatelům i jiným osobám 

neomezený vstup do členských zemí EU. Svobodně se usadit v prostředí, které si 

sami zvolí. Právní zakotvení nalezneme v článcích 39 – 48 Smlouvy o zaloţení 

Evropského společenství.[1] 

Jakákoliv diskriminace, která je dalším pravidlem platící pro členské státy 

Evropské unie, je zakázána. Zde platí tzv. antidiskriminační normy, které jsou 

pevně stanoveny. Musí být dodrţovány stejné pracovní podmínky pro všechny 

zaměstnavatele i zaměstnance, jako je stejná pracovní doba, pracovní podmínky, 

apod. Výjimkou mohou být tělesně postiţení lidé či těhotné ţeny, tyto skupiny 

pochopitelně mívají zvláštní reţim, který bývá přiměřený k jejich stavu. Rovné 

zacházení a vyrovnané pracovní moţnosti, nelze být preferováno a musí být 

dodrţováno bez rozdílu pohlaví, národnosti, politického smýšlení, náboţenského 

vyznání, barvy pleti, jazyka, věku, sexuální orientace a podobně.  

Evropská unie také stanovila jednotné podmínky pro kvalifikace a uznávání 

vzdělání. Dříve, před vznikem EU, bylo běţnou praxí, ţe pokud osoba dosáhla 

určitého vzdělání, byl jí titul přiznán pouze v zemi původu, kde vzdělání 

absolvovala. V roce 1988 však byla vydána směrnice o uznávání vysokoškolských 

diplomů, která platí v kaţdé členské zemi.  U specifických profesí má kaţdá země 

právo na vymezení podmínek. Jedná se o profesní obory, kde je nutná 

několikaletá praxe a odborná znalost. Pro vzájemné uznávání kvalifikací existují tři 

základní směrnice a to: 

1) Směrnice Rady 89/48/EHS o obecné úpravě pro uznávání 

vysokoškolských diplomů udělených po ukončení nejméně tříletého 

odborného vzdělání 

2) Směrnice Rady 92/51/EHS o druhém obecném systému uznávání 

odborného vzdělání, která doplňuje směrnici 89/48/EHS 
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3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES stanovující 

mechanismus pro uznávání kvalifikací ohledně odborných činností 

zahrnutých směrnicemi o liberalismu a o přechodných opatřeních a 

doplňující obecné systémy pro uznávání kvalifikací.[2] 

Pro subjekty, které plánují rozšíření svého podnikání do zahraničních zemí, 

jsou v České republice zřízena tzv. „jednotná kontaktní místa“. Byly zavedeny 

přibliţně před 1,5 rokem a pomáhají podnikatelům s veškerými formalitami, které 

se týkají zahraničního podnikání. Tyto jednotná kontaktní místa lze nalézt v 

patnácti krajských městech. Poskytují relevantní informace a kontakty na 

zahraniční úřady a instituce. Jednotná kontaktní místa jsou schopna poskytnout 

potřebné formuláře a poradit při jejich vyplňování. Je moţné je buďto přímo 

navštívit nebo lze poloţit případné dotazy pomocí internetu, kde subjekt vyplní 

formulář. Poté mu je odpovězeno v co moţná nejkratší době. V první tabulce (tab. 

1) jsou vypsána všechna kontaktní místa, která se nachází na území České 

republiky. Jsou zastoupeny v kaţdém kraji. 

 

Tabulka č. 1 – Jednotná kontaktní místa 

Jednotlivé kraje Přesné místo JKM 

Hlavní město Praha 1 

Praha Praha 7 

Jihočeský České Budějovice 

Jihomoravský Brno 

Karlovarský Karlovy Vary 

Královehradecký Hradec Králové 

Liberecký Liberec 

Moravskoslezský Ostrava 

Olomoucký Olomouc 

Pardubický Pardubice 

Plzeňský Plzeň 

Středočeský Černošice 

Ústecký Ústí nad Labem 

Vysočina Jihlava 

Zlínský Zlín 

 Zdroj:[3] 
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2. 2 Kooperace se zahraničím  

Podnikání, ať uţ na tuzemském trhu, či na trhu zahraničním, je vţdy pro 

subjekt rizikem. Dobrá informovanost a praxe v jednotlivých oblastech spojených s 

podnikáním pomáhá předejít negativním situacím. Špatná strategie či 

podnikatelský záměr mohou způsobit krach firmy, finanční nestabilitu nebo 

zadluţení na dlouhá léta. Riziko je znásobeno, pokud se jedná o obchodní 

spolupráci se zahraničním. Zde je pokládáno za samozřejmost znalost právního 

systému v zemi podnikání. Komplikace mohou nastat díky jazykovým bariérám, 

jelikoţ komunikace je stěţejním faktorem u podnikání. To si jsou podnikatelé 

vědomi, tudíţ jsou na tyto skutečnosti připraveni. Pokud podnikatel nalezne 

spolehlivého partnera, mohou vznikat zajímavé obchody, které pak přinášejí větší 

finanční transakce. Základní údaje, které jsou rozhodující pro výběr země, ve které 

bude podnikání probíhat: 

- teritoriální podmínky země, 

- ekonomická situace, 

- jakým způsobem lze obchod uzavřít, 

- které dokumenty jsou potřeba k uzavření obchodu (co musí obsahovat), 

- jaká rizika nás mohou postihnout, případně jaké pojištění by měl 

podnikatel uzavřít, 

- moţnosti dopravy a s tím související podmínky (licence pro převoz, 

dovozní dokumentace, atd.), 

- platební podmínky (jaká je nejlepší moţnost, aby nenastali zbytečné 

komplikace) 

- elektronické obchodování. 

Pokud je získána určitá praxe, začíná být subjekt postupně začleňován a 

získává více kontaktů na zahraniční partnery. Pro zjištění přesnějších údajů byla 

provedena analýza, jejímţ úkolem bylo zjistit, zda podnikatelé dávají přednost 

podnikání v České republice před podnikáním v zahraniční. Dále kolik z nich 

spolupracuje se zahraničím, pokud ano, s kým, pokud ne, co je důvodem. V rámci 

analýzy bylo osloveno 49 firem z Ústeckého kraje, jsou zde i firmy, které sice 
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nesídlí přímo v Ústeckém kraji, avšak tu mají pobočku. Bylo prokázáno, ţe zhruba 

třetina firem (27,74 %) spolupracuje se zahraničím, dalších 5,11 % se zahraničím 

nespolupracuje, ale chtělo by začít. Zbytek firem (67,17 %) nemá zájem se 

rozšiřovat mimo zemi původu z několika důvodů. V následující tabulce (tab. 2) 

jsou uvedeny nejčastější důvody, které vedou k podnikání na domácím trhu.  

Tabulka č. 2 – Důvody, proč podnikatelé nespolupracují se zahraničím 

Pořadí Název Výše v % 

1. Charakter firmy 38,04 

2. Neznalost prostředí/předpisů 13,04 

3. Nedostatek času 9,78 

4. Jazyková bariéra 8,7 

5. Kolísání eura 8,7 

6. Nezájem o spolupráci 8,7 

7. Vymahatelnost pohledávek 5,43 

8. Nedostatek zakázek 5,43 

9. Náklady na zřízení provozovny 2,17 

 Zdroj: Vlastní šetření v rámci projektu „Normy – stručně a jasně“. 

 

Z tabulky č. 2 vyplývají nejčastější zmíněné důvody, proč není zájem o 

rozšíření do zahraničních zemí. Za hlavní důvod je povaţován charakter firmy a 

neznalost prostředí/předpisů. Problémem je nestálost a neustálé změny 

v zákonech a směrnicích. Neexistuje mnoho odborné tištěné literatury, kde by byly 

sjednoceny a dány dohromady celkové postupy pro podnikání v jednotlivých 

zemích. Mnoho informací o zahraničním podnikání lze sehnat pomocí 

internetových stránek, které jsou věnovány výhradně zahraničnímu obchodu. Na 

těchto stránkách jsou prováděny aktualizace informací.  
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Dále bylo zjišťováno od českých subjektů, se kterými státy nejčastěji 

uzavírají obchodní transakce, pokud se rozhodli spolupracovat se zahraničím. 

Bylo zjištěno, ţe podnikatelé spolupracují, jak se zeměmi v Evropské unii, tak i 

mimo ní. Nejčastěji uvedenými zeměmi v EU jsou: Německo, Slovensko, 

Rakousko, Francie a Velká Británie. Nicméně jsou subjekty, které se rozhodly 

spolupracovat i se zeměmi mimo EU. Nejčastěji uváděnými zeměmi jsou: Rusko, 

Čína, USA, Thajsko. Někteří podnikatelé spolupracují i s více zeměmi zároveň, 

přesněji 78,57 % má obchodní styky ve více zemích, tím se dostává na 

mezinárodní úroveň, kde uţ získává určité postavení a „titul“ spolehlivého partnera 

a uznávaného podnikatele. Potřebné sebevědomí je získáváno díky praxi. 

Dlouholeté zkušenosti v mezinárodním obchodě jsou velice oceňovány.  

Pro Českou republiku jsou stěţejními partnery Německo, Rakousko, 

Slovensko. Čeští podnikatelé si dobře uvědomují, ţe tyto země jsou ve světě 

uznávány, mají vyspělou ekonomiku a stabilní pozici. Ke spolupráci přispívá, také 

fakt, ţe z geografického hlediska je pozice naprosto vyhovující. Tudíţ i náklady 

spojené s dopravou jsou minimální apod.  
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3 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ VE 
VYBRANÉ ČLENSKÉ ZEMI EU 

3. 1 Moţnosti jak podnikat v Rakousku  

Rakouské právní zákony nabízí podnikatelům několik moţností, jak 

podnikat v této zemi. Podnikatelé se mohou rozhodnout mezi následujícími 

moţnostmi: 

- zaloţení společnosti, 

- zřízení pobočky, 

- podnikání jako OSVČ. 

 Toto rozhodnutí ovlivní celý vývoj budoucí firmy. Dobrá promyšlenost můţe 

pomoct k úspěšnému startu firmy. Podrobněji jednotlivé způsoby podnikání jsou 

rozepsány níţe.  

3. 1. 1 Právní formy podnikání 

V České republice existuje několik právních forem podnikání, které se liší 

např.: výší základního kapitálu, počtem zakladatelů, procesem zaloţení, různé 

výše odpovědnosti a ručení. Výjimkou není ani Rakousko. Existují různé formy a 

zásady pro zaloţení a realizaci právní formy podnikání. Se zřízením společnosti 

jsou spjaty další výdaje. Jejich výše se odvíjí podle druhu právní formy. Pro 

přehlednost byla vytvořena tabulka (tab. 3), která předkládá soupis poplatků, za 

zaloţení společnosti.  

Tabulka č. 3 – Nákladovost při zakládání společnosti 

Druh společnosti 
Poplatek při registraci OR                 

(v EUR) 

Částka (v EUR) 

Od Do 

Akciová společnost od 750 3.000 7.000 

Společnost s ručením 
omezeným 

od 500 2.000 4.000 

Ostatní společnosti (KG, 
KEG, OHG, OEG) 

od 350 500 1.500 

  Zdroj: [4]
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Není moţné v rámci rozsahu práce popsat, kaţdou společnost do detailů. 

Proto je zde vytvořen základní přehled právních forem v Rakousku do jednotlivých 

tabulek, kde jsou uvedeny základní informace k jednotlivým společnostem. 

Tabulky byly sestaveny kvůli snadnější orientaci a přehlednosti. 

 

Tabulka č. 4 – Akciová společnost 

Německý název Český ekvivalent Zkratka označení Popis druhu společnosti 

Aktiengesellschaft Akciová společnost AG 

U této společnosti je důleţité 
splnit základní podmínku a to výši 
základního kapitálu, ten činí 
70.000 EUR v akciích, minimální 
hodnota musí být minimálně 1 
EURO. Sídlo společnosti mohou 
zakladatelé zvolit kdekoliv, není 
zde ţádné omezení. Není 
poţadována ani určitá státní 
příslušnost. Zakladatelů 
společnosti musí být minimálně 
jeden. Dále v dozorčí radě musí 
zasedat nejméně tříčlenná komise 
a maximální počet je zaokrouhlen 
na dvacet. Tuto radu schvaluje 
valná hromada. Dozorčí rada má 
povinnost se scházet minimálně 
čtyřikrát do roka. U peněţitého 
vkladu je poţadováno, aby byl 
splacen minimálně do 50 % své 
hodnoty. Případný věcný vklad, 
na který musí být doloţen 
znaleckým posudkem, bývá 
poskytnut v plné výši. Tento typ 
společnosti je určen spíše pro 
určité podniky, kteří mají větší 
rozsah a kapacitu. Náklady jsou 
ze všech společností nejvyšší. 

 Zdroj:[5] 
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Tabulka č. 5 – Společnost s ručením omezeným 

Německý název Český ekvivalent Zkratka označení Popis druhu společnosti 

Gesellschaft mit 
beschränkter 

Haftung 

Společnost s 
ručením 

omezeným 
GmbH 

Nejčastějším typem společnosti je 
společnost s ručením omezeným. 
Při zakládání společnosti je 
zapotřebí základní kapitál v hodnotě 
minimálně 35.000 EUR. Opět nejsou 
stanoveny podmínky na sídlo firmy 
ani na státní příslušnost zakladatelů. 
Peněţitý vklad musí být splacen 
v minimální výši 50 %. U věcného 
vkladu je ţádán znalecký posudek a 
je zde přiznáno celých 100 %. 
Pokud, bude mít další či nový 
společník zájem o vloţení vkladu, 
jeho výše musí být minimálně 70 
EUR. V této společnosti se řídí 
pokyny valné hromady, tak jako u 
nás, jednatelé společnosti. Není 
zvykem zde zřizovat dozorčí radu, ta 
není potřeba. Podmínky nejsou tak 
striktní jako u akciové společnosti, 
proto je i často volena jako nejlepší 
řešení. Také náklady nejsou nijak 
vysoké. 

 Zdroj:[6] 

 

Tabulka č. 6 – Veřejná obchodní společnost 

Německý název Český ekvivalent Zkratka označení Popis druhu společnosti 

Offene 
Handelsgesellschaft 

Veřejná obchodní 
společnost 

OHG 

V podstatě nabízí pro podnikatele 
jistou formu podnikání, v Rakousku 
mají obchodníci název 
„Vollkaufleute“. Tuto společnost 
vedou společníci, kteří ručí za 
všechny své závazky a dluhy 
společnosti celým svým majetkem. 
Pokud potřebují určité oprávnění, je 
nutné pro udělení tohoto oprávnění 
například ţivnostenského, aby splnili 
všichni společníci poţadovaná 
kritéria. U této společnosti je potřeba 
dát si pozor u zdanění, jelikoţ 
společnost vystupuje jako právnická 
osoba, ale zdaňuje se jako fyzické 
osoby. To platí i v České republice. 

 Zdroj:[7] 
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Tabulka č. 7 – Komanditní společnost 

Německý název Český ekvivalent 
Zkratka 

označení 
Popis druhu společnosti 

Komanditgesellschaft 
Komanditní 
společnost 

KG 

Komanditní společnost 
v Rakouském významu je velice 
podobná podmínkami jako v České 
republice. Hlavními úlohy jsou 
rozděleny mezi komanditisty a 
komplementáře, kteří mají určité 
úlohy ve společnosti. Rozdělení 
ručení za společnost je děleno mezi 
obě skupiny. Komplementáři ručí 
celým svým majetkem, oproti 
komanditistům, kteří ručí, jen pokud 
ještě nesplatili vklad do společnosti. 
Tuto společnost mohou provozovat 
„plnoprávní obchodníci“. 

 Zdroj:[8] 

 

Tabulka č. 8 – Obdoba komanditní společnosti 

Německý název Český ekvivalent Zkratka označení Popis druhu společnosti 

GmbH & Co KG 
Obdoba 

komanditní 
společnosti 

- 

Pod označením GmbH & Co KG se 
skrývá zvláštní forma komanditní 
společnosti. Takovou odlišností je 
ručící společník (komplementář), 
který je v podstatě společnost 
s ručením omezeným. Z toho 
vyplývá, ţe v podstatě neručí 
neomezeně, většinou jsou to 
společníci společnosti s ručením 
omezeným společně i komanditisté 
někdy také jednateli této společnosti 
s ručením omezeným. 

 Zdroj: [9] 

Sdruţení dle občanského práva (Gesellschaft nach bürgerlichem Recht - 

GesbR) se nedá zařadit mezi ostatní klasické společnosti, avšak pro úplnost 

informací je důleţité tento pojem také zmínit. Jedná se spíše sdruţování fyzických 

a právnických osob, není zapsáno do obchodního rejstříku, jelikoţ nemá právní 

subjektivitu. Jde o smluvní ujednání za účelem společného podnikání. Má nárok 

na obchodní název. Dále zde platí, ţe pokud je provozována jakákoliv ţivnost, 
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musí být všichni společníci oprávnění a způsobilí k právním úkonům. Za závazky 

ručí neomezeně, pokud se jedná o podnikatele, jinak se řídí podle míry své účasti 

ve společnosti.[10] 

3. 1. 2 Postup při zakládání společnosti s ručením omezeným v Rakousku 

oproti České republice 

V této podkapitole jsou porovnávány postupy při zakládání společnosti 

s ručením omezeným. Postupy jsou pro jednoduchost a přehlednost vypsány 

v bodech. 

Podnikatelským záměrem je provozování hotelového komplexu v rámci 

cestovního ruchu. Slouţit bude pro rekreanty v letních a zimních obdobích. 

Podnikatel nechce vystupovat jako fyzická osoba, tak k tomuto účelu zaloţí 

společnost s ručením omezením. Majitelem a provozovatelem bude výhradně on. 

Samotný proces zakládání společnosti trvá cca 30 dní, aţ poté se dá pokládat 

společnost za legitimní. Musí být splněno několik kroků, pak záleţí, jak rychle 

jednají pověřené úřady, avšak musí dodrţovat maximální lhůty pro vyřízení.  

Seznam kroků v Rakousku, je shrnut do následujících bodů: 

1) Potvrzení od hospodářské komory, ţe zakládaný podnik je novým 

podnikatelským subjektem. 

2) Notářské ověření společenské smlouvy (Gesellschaftsvertrag) nebo 

zprávy o zaloţení. Společenská smlouva musí být vyhotovena 

v přítomnosti notáře notářským zápisem (Notariatsakt). 

3) Vklad kapitálu (minimálně 35 000 EUR) na bankovní účet. 

4) Registrace u obchodního soudu. 

5) Uveřejnění zaloţení společnosti v listu „Wiener Zeitung“. 

6) Registrace ţivnosti na okresním úřadě. 

7) Registrace ke všem daním, obdrţení čísla DPH, registrace na daňovém 

úřadě pomocí formulářů. 

8) Registrace k nemocenskému pojištění. 

9) Registrace zaměstnanců k sociálnímu zabezpečení. 

10) Registrace na městském úřadě. [11] 
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Postup při zakládání společnosti v České republice: 

Jak je jiţ zmíněno, taktéţ v ČR trvá několik týdnů, neţ je společnost 

zaloţena. Je to zdlouhavý proces a většinou záleţí na rychlosti úřadů. Přesné 

znění zákona o společnosti s ručením omezením uvádí obchodní zákoník, přesněji 

zákon č. 513/1991 Sb., hlava 1, § 105 – 153e. 

1) Uzavření společenské smlouvy formou zápisu od notáře, ve 

společenské smlouvě musí být uvedeno sídlo společnosti, buď listem 

vlastnictví, nebo nájemní smlouvou, 

2) Sloţení základního kapitálu společnosti, nebo alespoň jeho část, 

3) Získání ţivnostenského oprávnění (ţivnostenských listů apod.), 

4) Zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

5) Registrovat společnost u finančního úřadu.[12] 

3. 1. 3 Zřízení kanceláře či pobočky 

Kaţdá česká společnost má moţnost rozšíření svého působení ve formě 

zřízení pobočky či kanceláře v Rakousku. To lze učinit v případě, ţe společnost 

s ručením omezeným nebo akciová společnost, má sídlo v zahraničí. Je nutné 

připomenout, ţe jednotlivé pobočky nejsou samostatnými subjekty. Jsou součástí 

zahraničního podniku, který má na starosti jednotlivé pobočky a zodpovídá za ně. 

Další podmínkou je totoţné jméno pobočky s mateřskou společností. Avšak 

pobočka je povinna vést řádně samostatné účetnictví a zapisovat své výnosy a 

náklady. Pobočka nevykazuje základní kapitál. Pokud bude nějaký kapitál vloţen, 

tak odvádí daň, která činí 1 % základního kapitálu. Nákladovost při zřízení 

pobočka je odhadnuto na cca 500 EUR. Částka zahrnuje poplatky za zapsání do 

obchodního rejstříku a za zveřejnění zápisu. Z daňového hlediska se povaţuje 

pobočka za samostatný subjekt, odvádí daň ve výši 25 % ze zisků na území 

Rakouska na daň z příjmu právnických osob. Jsou nastavena konkrétní kritéria pro 

zaloţení pobočky. Česká kapitálová společnost musí splňovat následující: 

1) Zapsat pobočku do obchodního rejstříku na příslušném místě podle 

místa jejího sídla v Rakousku. 
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2) Společnost je povinna zvolit alespoň jednoho stálého zástupce, který 

musí být uveden v obchodním rejstříku; není nutnost, aby měl bydliště 

na území Rakouska, ani nemusí pocházet z Rakouska, pokud pobočka 

spadá pod zemi, která je členem EU. 

3) Při registraci se předkládá ověřený výpis z obchodního rejstříku dané 

české společnosti společně se stanovami, tj. zakládací listina, 

pořízenými formou ověřeného opisu, všechny tyto dokumenty musí být 

přeloţeny do německého jazyka.[13] 

Za výhodu při zřízení pobočky je povaţován fakt, ţe není stanoven ţádný 

základní kapitál a nákladnost není nijak vysoká. Společnost nese plnou 

odpovědnost za pobočku. 

3. 1. 4 Podnikání jako OSVČ 

Osoby samostatně výdělečně činné jsou brány jako podniky, u kterých je 

vyţadována registrace u ţivnostenského úřadu. Platí to i pro poskytovatele sluţeb. 

Pro tento druh podnikání musí být jasně definován předmět činnosti. Musí provést 

zápis do obchodního rejstříku a u příslušného daňového úřadu si poţádat o 

přidělení daňového čísla. Během dvou měsíců od počátku podnikání musí OSVČ 

informovat místní úřad tzv. Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen 

Wirtschaft – Institut sociálního zabezpečení podnikatelské sféry. Osoba 

samostatně výdělečně činná ručí za své závazky celým svým majetkem. Existuje 

několik druhů činností dle právního rámce, který je rozdělen na: 

1) Ţivnost – jsou vyţadovány profesní či manaţerské zkoušky 

Např.: sochař, studnař, pokrývač, pánský krejčí, soustružník, zahradník, 

zlatník foukač skla, malíř, kožešník a jiné. 

2) Jiné upravené činnosti – poţadovány odborné a manaţerské zkoušky 

Např.: hostince, velkoobchod a maloobchod, pojišťovací agenti, hotely 

3) Neregulované volné ţivnosti – ostatní činnosti, které nejsou nijak 

specializovány v Ţivnostenském řádu. Pro tyto ţivnosti není poţadována 

profesní zkouška. Podnikatel je povinen registrovat předmět podnikání u 

místního úřadu.[14] 
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Je-li podnikatel z Evropského vnitřního prostoru, kde platí směrnice 

1999/42/EC o uznávání profesní kvalifikace, je zproštěn veškerých poţadavků 

podle úprav dané země. [15] 

3. 2 Zaměstnávání pracovníků 

Běţnou situací ve firmě je zaměstnávání pracovníků. Toto lze učinit dvěma 

způsoby. Buď podnikatel zaměstnává osoby, které jsou občany Rakouské země, 

tudíţ přijme zaměstnance přímo v Rakousku. Nebo tzv. „vyšle své zaměstnance“ 

do Rakouska, aby mohli vykonat poţadovanou práci. Pro kaţdou z těchto variant 

platí jiná pravidla.  

3. 2. 1 Podmínky a zvyklosti na rakouském trhu práce 

Současná situace na rakouském trhu práce je příznivá, protoţe Rakousko 

je jednou ze zemí, kde průměrná míra nezaměstnanosti za rok 2009 činí 7,1 

%.[16] Stále toto číslo patří k nejniţším v Evropské unii. Pokud má podnikatel 

zájem zaměstnávat nové členy firmy je moţnost poţádat o pomoc rakouské 

agentury, které se přímo specializují na vyhledávání kvalifikovaných osob pro 

daný obor. Ke konci roku 2008 Rakousko, jako i většinu zemí, postihla 

hospodářská krize, kde Rakousko pocítilo úpadek i na pracovním trhu. Došlo 

k úbytku pracovních míst a razantnímu nárůstu nezaměstnanosti. Nicméně, díky 

silné stabilitě země se Rakousko dostává nazpět do standardních hodnot. 

Zaměstnavatel je povinen řídit se rakouským zákoníkem práce, odvádět 

řádně daně a dohlíţet na pracovní dobu svých zaměstnanců, která je osm hodin 

denně, po šesti hodinách má pracovník právo na přestávku. Týdně musí 

odpracovat 40 hodin. Nesmějí být překročeny denní a týdenní limity. Pracovník 

nesmí pracovat déle jak 10 hodin denně a týdně nesmí překročit hranici 50 hodin. 

Kaţdý zaměstnanec má nárok na dovolenou, která je 5 týdnů. Jestliţe pracovník 

pracuje přesčas, musí být ohodnocen klasickou tarifní mzdou, plus 50 % hodinové 

mzdy. Na dodrţování všech pracovních předpisů dohlíţí Inspekce práce, tak jako 

je tomu u nás. Co je zásadní změnou oproti České republice, je minimální mzda. 
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V Rakousku není oficiálně stanovena minimální mzda. Výše mzdy zaměstnance je 

dána ve smlouvě o práci, v ní jsou i určeny přesné podmínky pro práci.[17]  

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance povinné odvody, které jsou: 

- do rodinného fondu, 

- do rakouského hospodářského fondu, 

- komunální daň, 

- do fondu pro odchodné.[18] 

Následující tabulka (tab. 9) uvádí přesné sazby, které je zaměstnavatel 

povinen odvést. Sociální pojištění hradí jak zaměstnavatel, tak zaměstnavatel - 

jako je tomu v České republice. V Rakousku sociální systém zahrnuje dávky v 

nemoci, při úrazu, důchodové a pojištění v případě nezaměstnanosti. 

Zaměstnanec přispívá 17,95 % hrubého příjmu a zaměstnavatel 21,85 %.[19] 

Zaměstnanci jsou výhradně zdaňovány podle rakouských sazeb a předpisů. 

Tabulka č. 9 – Odvody za zaměstnance placené zaměstnavatelem 

Název odvodu Výše v % 

Rodinný fond 4,5 

Rakouský hospodářský fond 0,28 - 0,44 

Komunální daň 3 

Fond pro odchodné 1,53 

 Zdroj: [20] 

Tak jako v České republice, tak i v Rakousku prochází daňový systém 

mnoha změnami. Například změna, která se týká daně z příjmů, konkrétně 

právnických osob. Tato daň byla sníţena z 34 % na 25 %. Cílem změny bylo 

zlepšit podnikatelské prostředí a oţivit hospodářský růst. Jednou z reforem bylo 

také zrušení daně ze šumivých vín a nepatrné sníţení pivní daně. Daň pro fyzické 

osoby se řídí podle výše příjmů za rok. V Rakousku se daní několik druhů činností: 

- příjmy ze zemědělství a lesního hospodaření, 
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- příjmy ze samostatné podnikatelské činnosti, 

- příjmy ze závislých činností (zaměstnanci), 

- příjmy z vykonávaných ţivností, 

- příjmy z pronájmů, 

- jiné mimořádné příjmy.[21] 

Vyměřovací základ je stejný jako v České republice, to znamená rozdíl mezi 

příjmy a výdaji. V další tabulce (tab. 10) je ukazováno pro představu, kolik fyzická 

osoba odvádí daňovému úřadu při následujících příjmech: 

 

Tabulka č. 10 – Sazba daně při jednotlivých příjmech za rok 

Výše příjmu za rok Sazba daně v % 

Méně neţ 10.000 EUR - 

Méně neţ 25.000 EUR 23,0 

Méně neţ 51.000 EUR 33,5 

Více neţ 51.000 EUR 50,0 

 Zdroj: [22] 

 

Další platné daně jsou: spotřební daň, daň z přidané hodnoty, daň z výnosu 

kapitálu.  

Informace, která je velice důleţitá pro bezproblémové jednání v daňovém 

systému Rakouska, je registrace k placení daní. Rozhodne-li se podnikatel 

podnikat na půdě Rakouska, musí poţádat místní finanční úřad, aby mu přidělil 

daňové identifikační číslo – DIČ. Vše proběhne v místě podnikání. Zaregistrování 

musí proběhnout do měsíce od počátku podnikání.  
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Dalším pojmem, který je třeba zmínit v návaznosti na daňový systém, je 

„dvojí zdanění“, ke kterému by mohlo dojít, kdyby dva státy zdanily ten samý 

příjem. Musí být zcela jasné, jaká daňová příslušnost podnikateli náleţí. Pro tento 

případ je uzavřena bilaterální dohoda o zamezení dvojitého zdanění. Tato dohoda 

zamezuje daňovým únikům, ke kterým by mohlo dojít během zdaňování příjmu či 

majetku. K uzavření smlouvy došlo mezi Českou republikou a Rakouskem dne 22. 

března 2007.[23] Smlouva je uvedena ve Sbírce mezinárodních smluv. Smlouva je 

sestavena pro obě země tak, aby nenarušila nebo znevýhodnila jednu ze zemí.  

V praxi to znamená, ţe pokud subjekt získává jakékoliv příjmy z Rakouska 

a je českým daňovým rezidentem, ţe povinen postupovat dle platných daňových 

předpisů České republiky. V české republice je hlavním zákonem týkající se daní 

z příjmů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Jestliţe je 

subjekt českým daňovým rezidentem musí přiznávat ke zdanění všechny své 

příjmy a podávat v pravidelných intervalech daňové přiznání. Buď si daňové 

přiznání zpracuje sám, nebo si ho nechá zpracovat od daňového poradce. 

3. 2. 2 Vysílání pracovníků 

Vysílání pracovníků lze vyuţít, jestliţe zaměstnavatel se sídlem v jedné 

členské zemi EU chce vyslat pracovníky do jiné členské země. Musí se řídit 

směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků. Směrnice se vztahuje na následující 

případy:  

1) Vyslání pracovníků na území jiného členského státu učiní zaměstnavatel na 

vlastní účet a pod vlastním vedením, na základě uzavřené smlouvy mezi 

vysílajícím podnikem a stranou, pro kterou jsou sluţby určeny. Po celou 

dobu vyslání nadále setrvává pracovní poměr mezi vysílající firmou a 

zaměstnancem. 

2) Zaměstnavatel vysílá pracovníky do podniku náleţejícího ke skupině 

podniků na území jiného členského státu, a to za předpokladu, ţe nadále 

existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem. 

3) Kdyţ zaměstnavatel působí v oblasti zprostředkování práce, můţe vyslat 

pracovníky do jiné firmy, která tyto pracovníky potřebuje. Sídlo podniku 
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musí být na území některého členského státu. Platí zásada, jako 

v předchozích případech, ţe po dobu vyslání musí být zachován pracovní 

poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem. Pokud země uplatňuje 

přechodné období je vyţadováno pracovní povolení.[24] 

V současné době nastává podstatná změna týkající se pracovního trhu 

v Rakousku. Rakousko společně s Německem jsou posledními zeměmi, u kterých 

bylo nejdéle zachováno tzv. přechodné období. O maximální prodlouţení lhůty si 

zaţádala sama země. Nejdelší doba pro vyuţití tohoto období byla sedm let. 

Rakousko vyuţívalo toto období kvůli ochraně pracovního trhu a regulaci cizích 

pracovníků. Pokud platilo v zemi přechodné období, znamenalo to v určitých 

pracovních sektorech jistá omezení. Přechodné období omezovalo kromě volného 

pohybu pracovníků také volný pohyb sluţeb. Sektory sluţeb bývají určeny podle 

tzv. NACE kódů, ty definují sektory sluţeb, ve kterých je vysílání pracovníků 

omezeno. Přechodné období definitivně končí k poslednímu dubnovému dni 2011. 

V tabulce (tab. 11) je vypsáno několik příkladů sektorů sluţeb, které v Rakousku 

po trvání přechodného období byly omezeny. 

 

Tabulka č. 11 – Sektory sluţeb, které byly v rámci přechodného období omezeny 

Sektor sluţeb NACE kód 

Terénní úprava zahrad a parků 1.41 

Stavebnictví včetně souvisejících oborů 45.1 - 45.4 

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 28.11 

Řezání, tvarování a konečná úprava stavebního kamene 26.7 

Čištění budov, zařízení a dopravních prostředků 74.70 

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 85.14 

Pátrací a ochranné činnosti 74.60 

Sociální péče bez ubytování  85.32 

   Zdroj: [25] 
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Od 1. května 2011 nebude nutné mít pracovní povolení a jednotlivé firmy 

mohou vysílat pracovníky bez omezení do jakéhokoliv sektoru, ostatní formality 

spojené s vysíláním pracovníků však zůstanou zachovány. V Rakousku bude 

nadále uplatňována notifikační povinnost, to znamená, ţe před zahájením práce 

bude nutné zaslat notifikační formulář příslušnému úřadu. Místem v Rakousku, 

kam je tento formulář zasílán je ministerstvo financí (Zentrale Koordinationsstelle 

des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung). 

Pokud firma zjistí, ţe předmět činnosti je v Rakousku nadále regulován, je povinen 

záměr ohlásit příslušnému uznávacímu orgánu. Podnikatel si musí pohlídat 

pracovněprávní podmínky v Rakousku.  

Další aktuální novinkou je rakouský zákon o boj proti mzdovému a 

sociálnímu dumpingu. Tento zákon začne platit s koncem přechodného období. 

V Rakousku není stanovena minimální mzda fixně. Minimální mzda je určována 

obecně na základě závazné kolektivní smlouvy. V Rakousku je problém s orientací 

v těchto smlouvách a správné určení minimální mzdy, existuje jich totiţ celá řada a 

kolikrát ani sami místní úředníci si nejsou jisti. Avšak zatím je tento zákon vnímán 

rakouskou veřejností rozporuplně, jelikoţ není stále jasné, jakým způsobem budou 

jednotlivá ustanovení zákona naplňována.[26]  

Firma vysílající pracovníky na zahraniční trh musí zajistit formality týkající 

se sociálního a zdravotního pojištění. Pro vyslané pracovníky platí, ţe nepodléhají 

po určitou dobu právním předpisům o sociálním zabezpečení státu, kde pracují, 

ale spadají stále do sociálního systému státu, odkud byli vysláni. Od května 2010 

nastala změna nařízení, které umoţňovalo vyslat pracovníka na dobu 12 měsíců 

s tím, ţe pracovník zůstal v systému sociálního zabezpečení v zemi původu. Nyní 

se tato doba, tímto nařízením, prodlouţila na 24 měsíců.   

Je nutné tedy zajistit: 

- na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení zaţádat o 

vystavení formuláře A1 (dříve nazýván E 101). Tento formulář také 

dokládá, ţe jde pouze o „vyslání“ pracovníka. 

Pozn.: vyslaný pracovník musí být evidován v sociálním systému ČR 

nejméně jeden měsíc, aby mohl být vyslán do zahraniční země 
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- kaţdý pracovník je povinen u sebe mít platný Evropský průkaz 

zdravotního pojištění. Průkaz je důkazem, ţe v zemi původu přispívá do 

zdravotního pojištění.[27] 

Dále je doporučováno, aby zaměstnanci měli u sebe kopii pracovní 

smlouvy, která je dokladem o pracovním poměru a všech stanovených 

podmínkách. Pokud jsou splněny všechny tyto podmínky, můţe firma vyslat své 

pracovníky.  

Délka pobytu ve vyslané zemi je velice podstatná a souvisí s dalším 

postupem pracovníka. Je-li pracovník vyslán na dobu delší jak tři měsíce, musí se 

nahlásit u místní cizinecké policie. Jestliţe součet všech dnů vyslaného 

pracovníka překročí 183 dní za referenční období podle příslušné smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění, pak se zaměstnavatel musí zaregistrovat u daňového 

úřadu v místě, kam byl pracovník vyslán, pro účel platby daně ze závislé činnosti. 

Ke zdanění by také došlo v případě, ţe vysílajícímu podniku vznikne v zemi 

vyslání stálá provozovna.[28]  

Dále je zaměstnavatel zavázán splňovat pracovněprávní podmínky státu, 

kam jsou pracovníci vysláni. Do podmínek spadá dodrţování: 

1) maximální délky pracovní doby, 

2) minimální doba přestávek, 

3) minimální délka dovolené za kalendářní rok, 

4) minimální mzda, včetně sazeb za přesčasy, 

5) podmínky poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím podniků pro 

dočasnou práci, 

6) ochrana zdraví, bezpečnost práce a hygieny při práci, 

7) ochranná a zvláštní opatření týkající se těhotných ţen nebo ţen krátce po 

porodu, dětí a mladistvých, rovnocenné zacházení pro muţe a ţeny a 

ostatní ustanovení o nediskriminaci.[29]   
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4 PODNIKÁNÍ V OBLASTI SLUŢEB VE VYBRANÉ 
ČLENSKÉ ZEMI EU 

4. 1 Sektor sluţeb 

Sluţba je samostatná výdělečná činnost poskytovaná za úplatu. Jednou ze 

čtyř volných pohybů na vnitřním trhu je volný pohyb sluţeb. Ta umoţňuje 

podnikateli z jedné členské země poskytovat sluţby zákazníkům v jiné členské 

zemi bez toho, aniţ by se musel v dané zemi usadit. Je vyloučena jakákoliv 

diskriminace z důvodu státní příslušnosti. Díky volnému pohybu sluţeb můţe 

příkladně český podnik krátkodobě poskytovat sluţbu v Rakousku, aniţ by musel 

mít pobočku na rakouském území. 

Svoboda volného pohybu sluţeb se dá realizovat několika způsoby: 

1) osoba samostatně výdělečně činná si můţe sama zrealizovat zakázku 

v jiném státě EU, 

2) zaměstnavatel vyšle na plnění zakázky své pracovníky do jiné země EU, 

3) v jiné členské zemi můţe působit osoba vykonávající činnost spadající 

pod svobodná povolání.[pravidla pro volný pohyb sluţeb.[30] 

Aby mohly být upřesněny všechny předpisy a předestřen základní primární 

přehled o volném pohybu sluţeb, vznikla směrnice o sluţbách na vnitřním trhu 

2006/123/ES. Počáteční podoba vyšla na počátku roku 2004, ale prošla ještě 

několika úpravami a konečná verze byla schválena v prosinci 2006. Přináší řadu 

zlepšení, jak pro svobodu usazování (umoţňuje právo zaloţit podnikání za účelem 

průmyslové, zemědělské výdělečné činnosti či provozování ţivnostenské činnosti 

nebo výkonu svobodného povolání v jiném členském státu), tak pro volný pohyb 

sluţeb. Směrnice o sluţbách tvoří obecnou normu, která nijak nezasahuje do 

záleţitostí upravených normami zvláštními. Rovněţ nezasahuje do uznávání 

kvalifikací, daňových systémů, nijak neruší ani nemění směrnici o vysílání 

pracovníků a nepokrývá následující činnosti: 

- sluţby obecného zájmu nehospodářské povahy, 

- finanční sluţby, 

- sluţby a sítě elektronických komunikací, 
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- dopravu, 

- sluţby agentur a zprostředkování dočasné práce, 

- zdravotnické sluţby, 

- audiovizuální sluţby, 

- loterie a hazardní hry, 

- soukromé bezpečnostní sluţby, 

- sociální sluţby, 

- sluţby poskytované notáři a soudními vykonavateli.[směrnice - pravidla 

pro volný pohyb sluţeb.[31] 

Sektor sluţeb v Rakousku se výrazně podílí na celkovém hospodářství 

země. Ministerstvo zahraničních věcí uvádí více neţ 67 % podílu na HDP. Za rok 

2008 bylo v Rakousku napočítáno kolem 229 496 firem, které podnikaly v sektoru 

sluţeb. [32] Hlavními nejvýznačnějšími sektory jsou ubytovací, stravovací a realitní 

sluţby. Rakouští občané jsou zvyklí na vysoký standard v oblasti sluţeb a 

poskytování záruk a mají značný zájem o spolupráci ve stavebnictví nebo 

v příbuzných oborech, coţ bylo dříve těţko realizovatelné, díky přechodnému 

období. Po skončení přechodného období Rakušané očekávají velký přísun 

českých pracovníků a podnikatelů.  

4. 2 Svoboda přeshraničního poskytování sluţeb 

Další moţností jak poskytovat sluţby je přeshraniční poskytování sluţeb 

v rámci EU, coţ je v podstatě poskytování sluţeb ze země usazení do hostitelské 

země, tzv. přes hranice. Většinou souvisí s vysíláním pracovníků, viz kapitola 3. 2. 

2. Existuje několik moţných způsobů přeshraničního poskytování sluţeb: 

1) Poskytovatel sluţeb zůstává v zemi původu a za sluţbou se přemísťuje 

zákazník (příjemce) např.: u cestovního ruchu. 

2) Není nutné mít pracovníky vyslané do zahraničí, tudíţ poskytovatel i 

zákazník sluţby zůstávání v zemích původu, tento typ se pouţívá 

příkladně u telefonních či webových sluţeb (není nutná účast 

pracovníka na konkrétním pracovišti). 
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3) Lze poskytovat sluţbu s vysláním alespoň jednoho pracovníka do 

zahraniční země, kde vykoná úkol a poté se vrací do země původu. 

4) Jestliţe poskytuje sluţby v zahraničí osoba samostatně výdělečně 

činná, nejedná se o vysílání pracovníků. To můţe učinit pouze 

zaměstnavatel firmy, který podniká ve sluţbách.[33] 

Tyto přeshraniční sluţby jsou vyuţívány především tam, kde se 

předpokládá, ţe práce bude provedena zaměstnanci podnikatele přímo v místě 

poskytnutí sluţby. Výhodou přeshraničních sluţeb je, ţe podnikatel nemusí 

dodrţovat všechny předpisy, které jsou platné pro místní podnikatele. Členský stát 

můţe poţadovat splnění některých poţadavků, avšak nevztahují se na 

podnikatele všechny předpisy jako pro tamního podnikatele. Na poskytování 

sluţeb podnikatele či firmy neexistuje přechodné období. Sluţbu mohou 

poskytovat i OSVČ, zpravidla je jedná o jednorázovou záleţitost, kdy osoba vyjíţdí 

do hostitelské země, kde provede sjednanou práci a odjíţdí zpět do země původu. 

Pro všechny subjekty platí omezení z časového hlediska tzv. princip dočasnosti. 

Ten platí, pokud má podnikatel v hostitelské zemi například kancelář či dílnu, pak 

ji můţe vyuţívat pouze dočasně. Dočasnost sluţeb je brána jen v případě, ţe jde 

pouze o přechodnou fázi, je omezen počtem zakázek a musí se jednat o sluţbu, 

kterou vykonává poskytovatel také v jeho domovské zemi. Zatím není určena 

přesná doba „dočasnosti“, právní řád evropského společenství ji definuje jako 

„případ od případu“. Záleţí také na odvětví. Podnikatel musí těchto přeshraničních 

sluţeb vyuţívat jen příleţitostně a nesmí mít pravidelnou povahu.[34]  

4. 3 Svoboda usazení 

Svoboda usazení nabízí moţnost usadit se v jiném členském státě za 

účelem výkonu podnikání. Podnikatel vyuţívá této moţnosti, jestliţe dlouhodobě 

poskytuje své sluţby v zahraničí má zřízenu pobočku či kancelář a rozhodne se 

přejít ke svobodě usazení. Poskytovatel sluţby můţe být primárně usazen v jiné 

členské zemi, ale na určitý jiný stát se zaměří a začne vytvářet pevnou základnu 

pro své podnikání. Vyuţije svých prozatímních dílen a kanceláří a začne si utvářet 

svůj profil pro místní klientelu. V tom okamţiku můţe stát poţadovat, aby 
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podnikatel se v zemi definitivně usadil a začal se naplno řídit podmínkami místní 

země. Faktické usazení proběhne při zaloţení firmy či zřízením pobočky vybrané 

právní formy v zahraničí. Můţe nastat situace, při dlouhodobém poskytování 

sluţeb, kdy je podnikatel nucen zřídit si pobočku v hostitelské zemi i přesto, ţe 

ţádnou trvalou základnu nepotřebuje, týká se to zejména u profesí: kadeřnické či 

pedikérské sluţby, kdy můţe poskytovatel sluţby docházet ke klientovi přímo do 

místa bydliště.[35]  

4. 4 Cestovní ruch v Rakousku 

Rakousko je zemí, do které přijíţdějí milióny turistů ročně. Domácí 

obyvatelé dělají maximum v rámci cestovního ruchu, aby měli turistům po všech 

stánkách co nabídnout. Díky výborné geografické poloze je Rakousko vhodné pro 

všechny příznivce sportu, ale i pro milovníky kultury a přírody. Rakušané jsou 

známí svou pohostinností a přátelskou povahou. Zákazník je u nich na prvním 

místě. Jsou si dobře vědomi toho, ţe v rakouském hospodářství má cestovní ruch 

rozhodující vliv na tvorbu HDP, zaměstnanost a regionální rozvoj. Díky 

cestovnímu ruchu je zaměstnáno kolem 5 % veškeré pracovní síly.[36]  

Cestovní ruch za rok 2008 vytvořil přidanou hodnotu ve výši 23,6 mld. EUR, 

coţ je v procentuální výši zhruba 8,4 % podíl na HDP. V období 2000 – 2007 

kaţdoročně se zvyšoval přínos cestovního ruchu v průměru o 4,2 %. Bylo zjištěno, 

ţe asi 50 % výdajů v cestovním ruchu pochází od zahraničních turistů.  Domácí 

turisté přinášejí 46 % výdajů a zbytek jsou ostatní výdaje od domácích občanů, 

kteří vlastní různá rekreační zařízení. Sníţení v rámci cestovního ruchu 

zaznamenalo Rakousko v roce 2009, kdy poklesl počet noclehů u zahraničních 

turistů a také se sníţila návštěvnost o 2,9 %. Tento pokles je zdůvodňován 

hospodářskou krizí, která v tomto roce vznikla. Hotelová zařízení pocítila znatelný 

úbytek klientely, proto musela tato zařízení sníţit ceny za ubytování. Toto sníţení 

cen se projevilo v ročním obratu těchto zařízení ve výši 3 %.[37] Oproti jiným 

destinacím na tom Rakousko díky své geografické poloze bylo relativně dobře. 

Největší počet turistů přichází tradičně z Německa, také čeští turisté jsou značnou 

klientelou a za poslední 3 roky také turisté z Číny.  
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Mnoho českých cestovních kanceláří se zaměřuje přímo na Rakousko, a to 

z důvodu zajímavé zahraniční destinace. Na rakouském trhu působí několik 

významných českých firem např.: ČSA, ČD, ČEDOK, Moravia Trade Trans apod. 

V oblasti sluţeb se mohou české firmy v Rakousku uplatnit příkladně jako 

překladatelé nebo průvodci.  

 

 

  



Jana Cviková: Zásady pro podnikání v členské zemi EU 
 

2011  28 
 

5 ZÁVĚR 

V závěru bakalářské práce jsou shrnuty poznatky uvedené v práci a jejich 

následná vyhodnocení. Téma bakalářské práce bylo zpracováváno podle 

nejnovějších zdrojů a informací. Jelikoţ se toto téma neustále vyvíjí a upřesňuje, 

je těţko určitelné, jak dlouho budou zmíněná fakta aktuální. Vzhledem 

k neustálému vydávání nových norem a předpisů, které jsou novelizovány, mohou 

nastat zásadní změny. Velká změna je očekávána v budoucích měsících díky 

vypršení přechodné doby v Rakousku. Změny budou pro podnikatelé jedině 

pozitivní, jelikoţ nastane odlehčení v pracovním sektoru. Nebudou platit omezující 

sektory ve sluţbách, kam čeští podnikatelé nebudou moct vstoupit. 

Díky neustálým změnám v rakouském podnikání je také vydávání 

veškerých materiálů související s podnikáním obtíţné. Pokud osoba neovládá 

německý jazyk na odborné úrovni, a tudíţ nemůţe čerpat informace přímo 

z rakouských odborných stránek, je odkázána na české internetové servery. I 

většina odborníků na toto téma publikuje své poznatky pomocí elektronické 

podoby, jelikoţ je poté snadnější jejich úprava, aktualizace, přeměna. Ani 

nákladově není zveřejnění tak náročné. V bakalářské práci je čerpáno zejména 

z předních uznatelných elektronických zdrojů, které jsou zaměřeny na zahraniční 

obchod a jsou pravidelně aktualizovány. V české republice jsou českými 

podnikateli vyuţívány servery jako např.: oficiální portál pro podnikání a export, 

ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo průmyslu a obchodu apod., zde lze 

nalézt veškeré informace k jednotlivým zemím EU.    

Téma je rozpracováno do pěti kapitol dle zadání, které jsou dále rozvedeny 

v podkapitolách. Jednotlivé kapitoly jsou vytvořeny v návaznosti a důleţitosti 

informací pro podnikání v Rakousku. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření 

přehledného manuálu, který pomůţe podnikatelům získat základní přehled o 

podnikání v Rakousku. Manuál můţe pomoci i studentům vysokých škol, kteří se 

zaměřují na zahraniční obchod a potřebují nalézt pomocné informace. Tato práce 

dává přehled ucelených informací, jak se orientovat na rakouském trhu práce. 

Zároveň měla přínos i pro samotnou autorku bakalářské práce, jelikoţ díky této 
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práci nalezla další informace a zdroje o dané problematice a můţe své dodatečné 

poznatky vyuţít v následujících projektech.  

Přední kapitoly jsou směřovány především k všeobecným zásadám platící v 

rámci Evropské unie. Tato pravidla jsou závazným ukazatelem pro všechny členy 

EU. Poté jsou rozepsány jednotlivé případy a postupy týkající se členské země 

Rakousko.  

Rakousko je zemí, která nabízí dobré podmínky pro podnikání. Některé 

postupy jsou totoţné jako v České republice, ale ve většině případů platí 

specifické národní předpisy. 

 V závěru lze konstatovat, ţe zahraniční podnikání přináší vţdy rizika, ale 

zároveň skýtá mnohé moţnosti. Jestliţe podnikatel je i dobrým manaţerem, 

dokáţe firmu dobře zkoordinovat a vytváří motivaci pro své zaměstnance, stává se 

úspěšným a vyhledávaným podnikatelem. Postupně si získává důvěru svých 

rakouských partnerů, kteří mu začnou důvěřovat a brát ho jako rovnocenného 

partnera, coţ je pro podnikatele ţádoucí, neboť díky tomu můţe realizovat 

zajímavé obchodní transakce přinášející ve velkém mnoţství případů zisk, který je 

hlavním motivátorem pro podnikání a poskytování sluţeb samotné. 
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