CO TI BRÁNÍ
V PODNIKÁNÍ?
Tento materiál byl vytvořen v rámci třetího ročníku celostátní kampaně informačních
center pro mládež Právo na informace právě teď. Cílem těchto kampaní je připomenout mladým lidem, že právo na informace je jedním z jejich základních práv.
Bez aktuálních informací, ve kterých se člověk dokáže zorientovat a nasměrovat své
další kroky, se v dnešním světě neobejdeme.
Přehledně uspořádané a strukturované informace ti prostřednictvím svých webových stránek nabízí informační síť pro mládež, jejíž čtyřicet kamenných center nalezneš ve většině krajů ČR. Dalším cílem kampaně Právo na informace právě teď je
seznámit mladé lidi s činností této informační sítě.
Tématem třetího ročníku kampaně bylo podnikání a podnikavost ve všech jejich
formách. Jednotlivá ICM v rámci kampaně informovala o možnostech podnikání,
ve svých regionech organizovala QR kódovou soutěž a v druhém zářijovém týdnu
pořádala na podporu kampaně větší akci. V Praze se do této kampaně zapojilo
Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz), ve kterém vznikl i tento
materiál se základními informacemi o podnikání v ČR. Rádi bychom jeho prostřednictvím v mladých lidech podnítili zájem o podnikání a podnikavost ve všech oblastech života.
Máš sny a představy o spokojeném životě, ve kterém se věnuješ práci, která tě baví
a naplňuje? Máš nápady, jak něco zlepšit, něco dělat jinak nebo nedělat vůbec?
Zkus své sny realizovat prostřednictvím vlastního podnikání! Není to snadné a peníze ti nespadnou samy do klína, ale když člověk věnuje něčemu čas s opravdovým
nadšením, výsledky se jistě dostaví! Stručné informace, co je potřeba udělat při
začátku podnikání, nalezneš dále, příklady dobré praxe a mnoho dalších informací
pak v uvedených odkazech.

VÝHODY A NEVÝHODY
PODNIKÁNÍ

 O svém příjmu rozhoduješ pouze ty sám, tvoje schopnosti a pracovitost.
 Flexibilní pracovní doba - jsi pánem svého času.
 Realizuješ pouze své záměry, ne to, co ti nařídí šéf. Za případný úspěch či neúspěch jsi zodpovědný pouze ty sám.
 Osobní rozvoj - aby bylo tvoje podnikání úspěšné, je potřeba na sobě neustále
pracovat a zdokonalovat se.
 Menší daňové zatížení a odvody do fondu sociálního a zdravotního zabezpečení.
 Pokud vybuduješ úspěšný byznys, můžeš ho prodat nebo z něj mít pasivní příjem
s minimálním časovým vytížením.

 Nejistý příjem, obzvlášť v začátcích.
 Práce nekončí s koncem pracovní doby – obzvlášť na začátku může mít člověk
tendenci pracovat neustále. Trvá nějaký čas, než se naučí plánovat.
 Nutnost neustále na sobě pracovat může být pro někoho spíš nevýhodou.
 Riziko, že nebudeš úspěšný a můžeš přijít o všechny peníze.
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nápad
HLAVNÍ JE NÁPAD
Máš zajímavý nápad, výrobek nebo službu, kterou chceš nabídnout lidem?
Máš něco nového nebo jiným způsobem pojatého?
Máš něco, s čím dokážeš zaujmout?
PAK NEVÁHEJ A PUSŤ SE DO PODNIKÁNÍ!
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OD KOLIKA LET
JE MOŽNÉ PODNIKAT?
Dříve bylo možné podnikat pouze od 18 let. Podle nového občanského zákoníku,
který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014, však můžeš začít podnikat již od 16 let! Se
souhlasem rodičů podáš návrh k soudu na přiznání svéprávnosti a pokud osvědčíš,
že jsi schopen se sám živit a obstarat si své záležitosti, můžeš již samostatně rozhodovat o svých činech, aktivitách a závazcích. Jedná se o tzv. přiznání svéprávnosti
- §37 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Nevíš, jak podat návrh k soudu? Obrať se na nejbližší občanskou poradnu, kde ti
zdarma vysvětlí, jak se postupuje a případně i pomohou návrh sepsat. Nejbližší občanskou poradnu nalezneš na těchto stránkách: www.obcanskeporadny.cz

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR
– PODNIKATELSKÝ PLÁN

Podnikání je běh na dlouhou trať. Ať už chceš podnikat v čemkoli, je třeba si ujasnit,
kde jsi, kam chceš jít a jaké prostředky zvolíš k tomu, aby ses tam dostal.
Jak vypracovat podnikatelský plán nalezneš např. v těchto odkazech:
www.napadroku.cz/radce/jak-sepsat-podnikatelsky-plan
www.bplan.cz/podnikatelsky-plan-drobne-podnikani
www.podnikatel.cz/clanky/jak-napsat-chytry-byznys-plan
www.penize.cz/podnikani/224644-zaciname-podnikat-podnikatelsky-zamer
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plán

ff
ff
ff
ff
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PODNIKAT JAKO FYZICKÁ
NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA?
Než začneš podnikat, je dobré si promyslet, zda je pro tvůj byznys lepší podnikat
jako fyzická osoba, tzv. živnostník, nebo založíš některou z obchodních společností
a budeš podnikat jako právnická osoba.
Osobní podnikání na živnost znamená, že dodržení závazků závisí na jediné osobě,
kdežto společnost by měla být jistou zárukou kontinuity a disponuje zázemím. Založení společnosti a vedení agendy je ale složitější a vyjde nepoměrně dráž.

VÝHODY ŽIVNOSTI





Snadný start
Nízká administrativní a ekonomická náročnost
Při obratu pod 25 mil. Kč za rok jednodušší účtování
Výnosy lze po odečtení sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu využít
pro vlastní potřeby
 Možnost daňových paušálů

VÝHODY SPOLEČNOSTI






Lepší image a záruka kontinuity pro obchodní partnery
Snadnější dostupnost financí
Jednodušší nakládání s podnikem
Možnost oddělení osobního majetku a majetku firmy
Lepší možnost daňové optimalizace
V tomto materiálu nalezneš dále informace o založení živnosti.

Informace o založení a vzniku obchodních společností nalezneš
v těchto odkazech:
ff www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-spolecnosti
ff www.businessinfo.cz/cs/clanky/
ff www.podnikatelskyweb.cz/obchodni-spolecnosti
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POTŘEBUJEŠ
ŽIVNOSTENSKÝ LIST?
Nejdřív se ujisti, jestli ke svému podnikání vůbec potřebuješ
živnostenské oprávnění:
 OSVČ bez živnosti – tzv. svobodná povolání (herci, spisovatelé, hudebníci a mnoho
dalších) nepotřebují živnostenské oprávnění, ale pracují na základě jiných zákonů

OSTATNÍ ČINNOSTI VYŽADUJÍ
ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ
OSVČ bez živnostenského oprávnění najdete v §3 Živnostenského zákona
č. 455/1991 Sb.
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JAK ZALOŽIT ŽIVNOST?

Kde:
 Na libovolném živnostenském úřadě
 Co je potřeba:
 Jednotný registrační formulář – tím se přihlásíš zároveň k dani z příjmů, k sociálnímu i zdravotnímu pojištění
 OP
 1 000 Kč
 Případně souhlas majitele nemovitosti, ve které chceš podnikat






Druhy živnosti:
Živnost volná – nepotřebuješ žádný doklad o vzdělání a případné praxi
Živnost vázaná
Živnost řemeslná
Živnost koncesovaná
Druhy živností (řemeslné, vázané, koncesované a volné) jsou vyjmenované
v přílohách Živnostenského zákona.

Zhruba do týdne obdržíš
 Výpis ze živnostenského rejstříku
 Přidělené IČ ( identifikační číslo)
Odkazy:
 Živnostenské úřady
 Živnostenský rejstřík
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SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Jednotným registračním formulářem se automaticky zaregistruješ jako OSVČ na
Pražské, Městské (Brno) nebo Okresní správě sociálního zabezpečení k platbě sociálního pojištění.

CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ:
 důchodové pojištění - u OSVČ povinné
 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - u OSVČ povinné
 nemocenské pojištění ¬- u OSVČ dobrovolné
Zhruba do měsíce obdržíš
 údaje pro placení záloh
 přidělený variabilní symbol, pod kterým budeš se Správou sociálního zabezpečení
komunikovat
Výše záloh a nutnost sociální pojištění platit závisí na tom, jestli
je tvoje činnost považována za:
 hlavní činnost
 vedlejší činnost s vyššími zisky
 vedlejší činnost s nižšími zisky
Výši zálohy vyměří Správa sociálního zabezpečení.
Nejnižší záloha pro rok 2014 činí:
 u sociálního pojištění 1.894,- Kč u hlavní činnosti
			
758,- Kč u vedlejší činnosti
ff Aktuální výši záloh pro daný rok nalezneš na http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc.
Termíny:
 Platbu pojistného musíš provést v termínu mezi 1. a 20. dnem následujícím po
měsíci, kdy byla činnost vykonávána.
 Do konce dubna musíš na Správu sociálního zabezpečení podat Přehled o příjmech a výdajích, nedoplatek uhradit, přeplatek ti Správa sociálního zabezpečení
na žádost vrátí.
Odkazy
ff Česká správa sociálního zabezpečení
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ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Vyplněním Jednotného registračního formuláře si se přihlásil jako OSVČ i na svou
zdravotní pojišťovnu. Jestli máš povinnost platit zdravotní pojištění, opět záleží na
tom, zda provozuješ podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost.

HLAVNÍ ČINNOST:
 nejnižší záloha zdravotního pojištění pro rok 2014 činí 1 752,- Kč
 pojišťovnu si volíš sám
 vyžádáš si číslo účtu pro zasílání zálohy, variabilní symbol pro platbu je tvoje
rodné číslo
 platbu musíš provést mezi 1. dnem daného měsíce a 8. dnem následujícího měsíce

VEDLEJŠÍ ČINNOSTI:
 zálohy neplatíš, pokud jsi zaměstnán na hlavní pracovní poměr
 pokud jsi osoba, za které platí zdravotní pojištění stát, zálohy budeš platit, jen
pokud
v předešlém roce budeš mít zisk
Vedlejší činnost provozuješ, pokud:
 jsi zaměstnán na hlavní pracovní poměr
 jsi osobou, za kterou platí zdravotní pojištění stát







Osobou, za kterou platí zdravotní pojištění stát, jsi, pokud:
podnikáš při studiu a ještě ti nebylo 26 let
jsi důchodce
je ti přiznán nárok na plný či částečný invalidní důchod
máš nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou či rodičovskou kvůli těhotenství
osobně pečuješ o dítě pod 10 let závislé na péči jiné osoby
Po uzavření roku a zpracování daňového přiznání pro Finanční úřad vypracuješ Přehled o příjmech a výdajích a v případě nedoplatku provedeš vyrovnání.
V případě přeplatku ti zdravotní pojišťovna částku na základě žádosti vrátí.
Odkazy

ff Zdravotní pojišťovny
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ŽIVNOSTI A DANĚ
V Jednotném registračním formuláři se přihlašuješ
 k dani z příjmů
a dále se můžeš přihlásit:
 jako plátce DPH
 finanční úřad ti zašle rozhodnutí o registraci a přidělí DIČ (daňové identifikační číslo),
které pak musíš užívat při komunikaci s FÚ nebo je uvádět na daňových dokladech
 k silniční dani – pokud používáš při podnikání motorové vozidlo
Daňové přiznání:
 podává se na finanční úřad (FÚ)
 do 1. dubna následujícího roku

PLÁTCI DPH:
 musí měsíčně podávat daňové přiznání a v případě nedoplatku uhradit daň
 do 25. dne následujícího měsíce

SILNIČNÍ DAŇ:

penize

 musí platit ten, kdo používá při podnikání motorové vozidlo
 zálohy se platí čtvrtletně
 daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího roku

DAŇOVÁ OPTIMALIZACE:

 legální způsob, jak maximálně snížit daňovou zátěž
 různé účetní „fígle“ jako odpisy, rezervy, opravné položky a jiné

10

ÚČETNICTVÍ

$

Podnikající fyzická osoba vede buď:
 daňovou evidenci, kdy je potřeba schovávat všechny doklady, nebo
 evidenci příjmů, pokud budeš uplatňovat výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje), nebo
 účetnictví, pokud obrat podle zákona o DPH přesáhl za předcházející účetní období 25 miliónů Kč
Plátci DPH musí vést povinně ještě evidenci pro daňové účely pro potřeby této
daně.
Odkazy
ff
ff
ff
ff
ff

Daně - DPH, Daň z příjmů, Silniční daň, Spotřební daň a další
Daňový kalendář
Kalkulátor cestovních náhrad
Kurzy devizového trhu
Sídla Finančních úřadů
Zdroj

ff www.sluzbyapodnikani.cz
ff www.penize.cz/zaciname-podnikat
ff www.businessinfo.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY
ZAMĚŘENÉ NA PODNIKÁNÍ:
odkazy
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Centrum služeb pro podnikání www.sluzbyapodnikani.cz
Oficiální portál pro podnikání a export www.businessinfo.cz
Manuál, jak začít podnikat www.sluzbyapodnikani.cz/manual-jak-zacit-podnikat
Seriál článků Michala Chlebouna - Začínáme podnikat
Portál pro začínající podnikatele www.ipodnikatel.cz
Internetový magazín pro drobné podnikatele www.podnikatelskyweb.cz
Portál nezávislých profesionálů navolnenoze.cz
Sekce portálu iDnes věnovaná práci a podnikání finance.idnes.cz/podnikani
Portál pro a o mladých podnikatelích mladypodnikatel.cz
Příklady úspěšných projektů mladých podnikatelů:

ff
ff
ff
ff
ff
ff

Křížaly Tomáška Vejmoly a rozhovor s Tomáškem
Projekt Ironing Ladies a rozhovor s jeho zakladateli
Domácí marmelády Blanky Milfaitové a rozhovor s podnikatelkou
Textilní manufaktura Kamily Jahodové a rozhovor s podnikatelkou
Módní návrhářka Kateřina Geislerová a rozhovor s podnikatelkou
Kameraman Petr Špetla a rozhovor s podnikatelem
Inspirativní stránky a projekty „infopodnikatele“ Davida Kirše,
který se věnuje internetovému marketingu:

ff
ff
ff
ff

davidkirs.cz
emailacademy.cz
www.smartemailing.cz
milionoveimperium.cz
Mnoho dalších zajímavých příběhů naleznete například
na portále mladypodnikatel.cz.
další zajímavé odkazy:

ff Program Erasmus pro mladé podnikatele www.erasmus-entrepreneurs.eu
ff Rozjezdy roku - projekt společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., který se zaměřuje na podporu začínajících regionálních podnikatelů www.rozjezdyroku.cz
ff Nastartujtese.cz - grantový program Komerční banky pro začínající podnikatele
www.nastartujtese.cz
ff Portál osobního rozvoje www.seberizeni.cz
ff Svět a myšlení úspěšných www.firstclass.cz
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