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Uitleg over de eenmanszaak in Tsjechie. 
 
 
Om in Tsjechie een eenmanszaak te beginnen is registratie als fysieke persoon in het 
Tsjechische Beroepsregister (živnostenský rejstrík) bij het plaatselijke Tsjechische 
Beroepsambt, živnostenský urad, voldoende. Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten in 
Tsjechie is er naast de meldingsplicht ook een vergunningsplicht. 

Let op! Ook bij "professionele" verhuur van een Tsjechische vakantiewoning is 

inschrijving in het Beroepsregister verplicht. (Dit geldt niet bij zogenaamde "kale 
verhuur".) 
 
Voor deze registratie is het nodig om een formulier in te vullen en 1000,- Kc aan 
leges aan het Beroepsambt te betalen. 
 
Vervolgens dient u een VOG, verklaring omtrent het gedrag uitgegeven door de 
Nederlandse autoriteiten voor te leggen (indien u vanuit Nederland naar Tsjechie 
gaat), het huurcontract of toestemming van de eigenaar van de ruimte/plaats waaruit 
uw bedrijfsactiviteit in Tsjechië wordt uitgeoefend en de eerlijkheidsverklaring dat u 
aan de eisen die door de Beroepswet worden gesteld voldoet. 
 
Wij kunnen u van dienst zijn met het: 

1. invullen van het formulier voor de Beroepsambt 
2. keuze maken uit de verschillende bedrijfsactiviteiten met/zonder 

vergunningsplicht 
3. opstellen verklaring van de eigenaar mbt vestiging van uw onderneming - 

letterlijke vertaling indien u dit wenst 
4. opstellen van de eerlijkheidsverklaring - letterlijke vertaling indien u dit wenst 
5. aanvragen van de VOG in Nederland 

Hierbij moet u zich nog beseffen dat indien u zich als fysieke persoon in Tsjechië laat 
inschrijven u onder uw eigen naam/ voor en achternaam dient te ondernemen (u kunt 
geen willekeurige naam laten inschrijven in het Beroepsregister, dit kan eventueel 
wel in het Handelsregister). Als u dit niet wenst zou u beter een SRO (rechtspersoon) 
kunnen oprichten.  
 
Ook bij u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie neemt u 
contact op via info@hartmanova.eu of op tel.nr. 013-2140505 
 

Hartmanova.eu 

Mail   info@hartmanova.eu 

Web    www.hartmanova.eu       

of volg ons op: 

 

Linkedin: linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice 

Twitter: http://www.twitter.com/tsjechischrecht 

Facebook: facebook.com/tsjechischerepubliek 
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