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Změna přístupu ČSSZ k vydávání formulářů A1 

Rádi bychom shrnuli základní principy určení příslušnosti k sociálnímu a zdravotnímu pojištění („SPZP“) 

při výkonu práce na území jiného členského státu a neoficiální změnu přístupu České správy sociálního 

zabezpečení („ČSSZ“), který jsme v této oblasti v poslední době zaznamenali. 

Oblast SPZP je v Evropské unii harmonizována 

právními předpisy evropského společenství 1. 

Základním uplatňovaným pravidlem je princip 

„pay where you work“, tj. příspěvky na SPZP by 

měly být odváděny v té zemi, kde je činnost 

vykonávána (bez ohledu na délku). Z tohoto 

základního pravidla je možné požádat o výjimku; 

v případě, že činnost na území druhého státu 

nepřekročí 24 měsíců, je tato výjimka udělována 

automaticky (potvrzeno tzv. formulářem A1).  

Dle dosavadní praxe se o formulář A1 nežádalo 

v případech krátkodobých pracovních cest ve 

formě účastí zaměstnanců na školení, veletrhu 

či teambuildingu v zahraničí. Tento postup 

potvrzovala i ČSSZ, která na svých webových 

stránkách uvádí, že „Ze zkušeností vyplývá, že 

v případě krátkodobých zahraničních služebních 

cest typu obchodní jednání, účast na konferenci, 

návštěva nebo účast na veletrhu či školení, kdy 

pracovník bude pobývat v jiném členském státě 

velmi krátkou dobu (zpravidla do jednoho týdne), 

není v zásadě nutné potvrzení o příslušnosti 

vystavovat.“  

Jednalo se o praktický přístup, který zohledňoval 

administrativní náročnost vyřizování formuláře 

A1. Tento postup nicméně neměl oporu ani 

v lokální, ani evropské legislativě.  

V poslední době jsme se setkali s neoficiální 

informací ČSSZ, že v důsledku zpřísnění kontrol 

v oblasti vysílání zaměstnanců v jiných 

členských státech dochází ke změně postoje 

ČSSZ. Nově bude možné o formulář A1 žádat 

v případě jakéhokoliv vyslání do zahraničí bez 

ohledu na délku pobytu (stejný přístup je dle 

našich zkušeností aplikován např. na 

Slovensku). 

V jakých situacích tedy můžete (a je 

doporučováno) o formulář A1 žádat? Jedná se 

například: 

▪ Dočasné přidělení zaměstnance 
k zaměstnavateli se sídlem v jiném 
členském státě; 

▪ Vyslání na zahraniční pracovní cestu za 
účelem výkonu práce; 

▪ Účast na zahraniční konferenci či školení; 

▪ Účast na mezinárodním teambuildingu. 

 

Absencí formuláře A1 se zahraniční společnost, 

k níž byl zaměstnanec vyslán, vystavuje riziku 

pokut (za nelegální zaměstnání, neodvedení 

příspěvků na SPZP).   

Aplikace tohoto „nového“ přístupu v praxi bude 

rovněž záviset na flexibilitě ČSSZ. V současné 

době jsou žádosti o certifikát A1 vyřizovány ve 

lhůtě cca 30 dnů, přičemž zaměstnanci mohou 

být vysláni na zahraniční pracovní cestu ze dne 

na den. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby měl 

zaměstnanec při vyslání do zahraničí k dispozici 

alespoň orazítkovanou kopii podané žádosti 

o formulář A1.  

 

O dalším vývoji této problematiky vás budeme 

informovat. 

_________________________________ 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení a (ES) 

č. 987/2009, kterým se provádí nařízení (ES) č. 883/2004. 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice a nenahrazuje vlastní 

odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po 

zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za 

možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Andrea Schvábová  

Tax Manager 

Email: Andrea.Schvabova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 

Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

Kontakt 

Kateřina Hrůzová  

Senior Tax Consultant 

Email: Katerina.Hruzova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 
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