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Víte, co dělat ...  
Otázky a odpovědi – případové studie - k tématu vysílání pracovníků a 

přeshraničního poskytování služeb 

Tato problematika je podrobně zpracována v pravidelně aktualizované  brožuře Jak správně přeshraničně 

poskytovat služby a vysílat pracovníky https://www.crr.cz/een/publikace-een/. V případě dotazů je možno 

kontaktovat RNDr. Jitku Ryšavou: jitka.rysava@crr.cz, mobil: 721 578 093 (po skončení omezení v souvislosti 

s nemocí COVID-19 lze také použít pevnou linku: 225 855 315). 

Otázky a odpovědi se zabývají situací po skončení opatření v souvislosti s nemocí COVID-19. 

 

Víte, co dělat …. pokud česká elektroinstalační firma získá 
zakázku v Německu, a chce na ni poslat OSVČ jako 
subdodavatele?  

Jsme česká elektroinstalační firma, na české trhu působíme již více než 15 let. V ČR využíváme velice často OSVČ 

jako subdodavatele. Máme možnost získat zakázku od německé firmy na elektroinstalační práce v Německu. 

Práce budou probíhat v nově stavěném bytovém domě, budou je provádět námi najata čtyři česká OSVČ a 

přepokládaná délka prací v Německu nepřesáhne dva měsíce. Jaké podmínky a požadavky musejí splnit OSVČ a 

jaké musíme splnit my? 

• Přeshraniční poskytování služeb OSVČ je možné pouze při splnění určitých podmínek. Musí se jednat o 

skutečné podnikání a ne o zastřené „zaměstnání“ pro jednoho odběratele.  

o OSVČ nesmí mít pouze jednoho odběratele. 

o Služba je poskytována na základě smlouvy o dílo, případně na základě objednávky. 

o Odměna je sjednána za dílo, neposkytuje se až na výjimky (např. tlumočníci) časová forma odměny. 

o OSVČ ručí za vady na díle, proto musí být jasně stanoveno, za jakou část díla odpovídá. 

o OSVČ musí být schopna přijímat i jiné zakázky. 
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Lze říci, že v tzv. starých členských zemích EU (Německo, Rakousko, Francie, Belgie, aj.) je v podstatě 

zakázáno, aby na jednom místě spolupracovalo více OSVČ ve stejném oboru (parta zedníků, elektrikářů 

apod.), což je v České republice zcela běžné. Z tohoto důvodu způsob přeshraničního poskytování služeb 

skupinou OSVČ zásadně nedoporučuji, protože v zahraničí bývá posuzován jako nelegální zaměstnávání, kdy 

hrozí vysoké pokuty jak OSVČ, tak jejich objednatelům. 

• Pokud firma k provedení zakázky v zahraničí nutně potřebuje využít služeb OSVČ (případně vedle svých 

vyslaných zaměstnanců potřebuje využít i další osoby), je možné je najmout na Dohodu o pracovní činnosti 

(DPČ). Tento vztah mezi OSVČ a zaměstnavatelem je daleko volnější, navíc v tomto případě není 

zaměstnavatel povinen platit zaměstnancům na DPČ cestovní náhrady. Samozřejmě, pokud jsou do jiné země 

vyslané osoby na DPČ, týkají se jich všechny podmínky pro vyslané zaměstnance – podmínky a pravidla 

vyslání zaměstnanců elektroinstalační firmou jsou popsány v případu Víte, co dělat … pokud získáte zakázku 

na elektroinstalační práce v Německu? 
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