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Úvod
„Příručka pro začínající podnikatele“ byla vytvořena společností
GLE o. p. s. v rámci projektu „Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení“,
který GLE realizuje od prosince 2008 do března 2011 díky podpoře Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.
Příručka je určena především lidem, kteří jsou znevýhodněni v přístupu
na otevřený trh práce. V rámci projektu jsme si stanovili tři skupiny, kterým poskytujeme naše služby a kterým je prvotně určena tato příručka. Jedná se
o imigranty žijící v České republice (pro ty je příručka k dispozici také v angličtině a v ruštině), rodiče s dětmi do 15 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané. To však neznamená, že by příručka nemohla sloužit komukoliv dalšímu,
kdo má o tuto tématiku zájem.
Cílem příručky je přinést čtenářům informace o možnostech podnikání
v České republice, o tom, co je potřeba k založení podniku (ať už po stránce
legislativní, finanční či z pohledu dobrého podnikatelského záměru), aby se
dokázali v této problematice lépe zorientovat. Příručka si neklade za cíl konkurovat odborným publikacím podobného zaměření, chce pouze přinést základní návod „jak na to“.
Příručka je složena ze dvou částí, první z nich připravila Dominika
Špačková a dozvíte se v ní, jaké jsou výhody a nevýhody podnikání, jak se
vyznat ve světě trhu, konkurence a marketingu, jak vymyslet službu nebo
výrobek, který zaujme širokou škálu lidí. Druhá část, sestavena Tomášem
Rybou, se věnuje podrobněji legislativním otázkám spojeným se zakládáním podniku, dále otázkám financování, přípravy rozpočtu, daním apod. Obě
části jsou doplněny praktickou přílohou „Kolik budeme platit na daních?“, kde si
můžete najít vzorce, které vám usnadní výpočty konkrétních odvodů.
Doufáme, že v příručce naleznete informace, které pro vás budou užitečné a které vám pomohou rozhodnout se, na jakou další cestu se vydat.
Vždyť právě podnikání může být jednou z nich…
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Name of the Chapter

1. Podnikání jako cesta
Než se začneme v této příručce zabývat tím, jak sami můžete podnikat,
dovolte mi, abych se s vámi podělila o svůj vlastní příběh. Sama podnikám. Mám malý internetový obchůdek a pořádám semináře. Moje cesta
podnikáním byla velmi klikatá a dokonce jsem musela několikrát změnit směr. Učila jsem se cestou pokusu a omylu. Jednou jsem udělala
chybu tam, podruhé zase tady. Po celou dobu mých začátků podnikání
jsem však věřila, že pokud budu dělat to, čemu věřím, bude na světě mnohým lidem daleko lépe. Tato myšlenka mě držela i ve chvílích, kdy jsem
přišla o peníze nebo zakázka nevyšla tak, jak měla. V mnohých chvílích
bylo velmi těžké pokračovat a mnohdy jsem si vyčítala, proč jsem podnikat vůbec začala. Ano, podnikání není procházkou růžovým sadem.
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Dnes po letech mám malý, ale trvalý příjem. Naučila jsem se spoustu
věcí, poznala nové a inspirativní lidi. Mám více volného času a práci dělám, kdy mám chuť. Svoboda, kterou mi to přináší, je mnohem důležitější
než představa, že bych měla vydělávat miliony korun. A navíc můžu uvařit,
vyprat a postarat se o domácnost, zatímco vyřizuji e-maily nebo připravuji balíčky se zbožím.
Podnikání je cesta. Někdy je to cesta k vyšším cílům, někdy k tomu mít
více času a jindy zase k tomu mít více peněz.
U překvapivého procenta podnikatelů nejsou finance tou nejdůležitější
motivací k tomu, aby podnikali. Nebyly a nejsou tím hlavním motorem.
Mnohé podnikatele motivuje skutečnost, že chtějí daleko více než v zaměstnání projevit své skutečné dovednosti, své skutečné hodnoty. Mnozí
chtěli zlepšit něco, co se jim ve společnosti nelíbilo. Chtěli poskytnout
lepší služby nebo chtěli dát světu to, co jim samotným chybělo.
Například jsou známy příběhy podnikatelů, kteří měli velmi specifickou zálibu, pro kterou však na trhu neexistovalo dostatečné množství pomůcek. Tak se rozhodli, že takovou věc změní. Tyto pomůcky pak začali
dovážet nebo vyrábět. A nakonec z nich část zbohatla. I přesto, že jejich
prvotním záměrem bylo posloužit dalším lidem tím, že pro ně bude nějaký
produkt dostupnější.

Zkuste si pro sebe odpovědět na tyto otázky:

• Co je pro vás na podnikání to nejdůležitější?
• Kam se chcete dostat?
• K jakému cíli vás má podnikání dovést?

Tip 01

8

|

GLE

1. Podnikání jako cesta

1.1 Jaké jsou výhody a nevýhody podnikání?
V ý h o dy

Podnikání s sebou nese mnohé výhody. Nemusíte poslouchat ničí
rozkazy. Nikdo vám do vaší práce nezasahuje a ani vás nenutí dělat určité věci v určitou dobu. Jako podnikatel jste vlastním pánem. Většinou se
stále učíte nové věci a rozvinete mnoho dovedností. Po čase vám podnikání může přinést mnohem více volného času než v běžném zaměstnání.
U mnohých profesí také můžete pracovat z domova. Například programátoři, grafici, architekti, ale také ti, kdo provozují internetový obchůdek,
tuto možnost využívají poměrně často.

N ev ý h o d y

Na stranu druhou s sebou podnikání přináší také starosti. Někdy musíte pracovat více hodin, někdy zase nevyděláte dost peněz. Velkou nevýhodou u začínajících podnikatelů bývá tlak a stres, kterým podnikatel čelí.
Dále například velká zodpovědnost nebo to, že si podnikatel ještě neumí
dobře práci zorganizovat.
Samozřejmě toto není celý výčet všech výhod a nevýhod. U každého
podnikatele je to jiné. Pokud si však každý začínající podnikatel uvědomí
všechna rizika spojená s podnikáním dopředu, dají se mnohé nevýhody
zmírnit nebo se jim dá zcela předejít.

Výhody a přínosy podnikání:

• Na papír sepište, jaké výhody může podnikání přinést vám. V čem
může být podnikání přínosem pro životní situaci, ve které se nacházíte?
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1.2 Mám na to? Můžu být podnikatelem?
Aby vás podnikání bavilo a bylo pro vás přínosem a nikoli záteží,
je důležité naučit se organizovat nejen svůj čas, ale také peníze a případně lidi, se kter ými spolupracujete. Podnikatel je jako žonglér,
který v jedné jediné chvíli musí ve vzduchu udržet osm míčků, aniž by mu
spadly na zem, a pokud už spadnou, tak je musí zase zvednout. Pro začátečníka žongléra je ale težké začínat bez pádů, po pár měsících praxe
si žonglér začne hrát s různými triky, protože to hlavní už umí. To stejné
platí pro podnikání. V jednu chvíli musíte zvládnout finance, účetnictví,
práci samotnou, dělat reklamu a ještě k tomu se usmívat na zákazníky.
Začínající žonglér ví, co neumí, a pokud už umí nějakou dobu žonglovat se třemi míčky, tak ví, že se chce naučit žonglovat se čtyřmi. V podnikání platí to samé. Je důležité poznat, co člověk umí a co neumí. Je dobré
nevyhýbat se zjištění toho, co jako začínající podnikatel ještě neumíte.
Díky tomu, že zjistíte, co vám ještě nejde, se budete moci na takovou oblast zaměřit a vyhnout se nepříjemnostem. Díky tomu, že poznáte slabé
stránky a postupně budete pracovat na jejich odstranění, se může podnikání stát spíše příjemnou záležitostí než stresující zkušeností.

T est vl a stnost í d ů lež i t ý c h p r o po d n i k á n í

Na další stránce si můžete udělat malý test na zhodnocení vlastností
a dovedností důležitých pro podnikání.

10
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Odpovězte proto na následující otázky, abyste zjistili,
v čem se chcete nebo můžete rozvíjet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jste vůdčí osobnost?
Jste sebevědomý?
Děláte rádi svá vlastní rozhodnutí?
Máte rádi zodpovědnost?
Plánujete svoje projekty od začátku do konce?
Jste nezávislí?
Máte disciplínu?
Jste flexibilní?
Čtete publikace o podnikání?
Umíte pracovat s počítačem?
Jste schopni použít peníze z vašich úspor a investovat je do podnikání?
Pracovali jste někdy v oblasti, ve které chcete podnikat?
Máte nějaká školení v podnikání nebo ekonomické vzdělání?
Jste připraveni pracovat přesčas?
Jste připraveni na to, že na začátku podnikání může být váš příjem
o něco menší, než jste byli zvyklí?
Umíte zvládat stres?
Je vaše rodina připravena vás podpořit? (časově, finančně?)
Jaké dovednosti považujete za důležité pro úspěch v podnikání?
Pracovali jste někdy na manažerské pozici?
Zaměstnávali jste někdy nějaké lidi?
Znáte základy marketingu?

Jak dopadl váš test? Co jste se o sobě dozvěděli? Co už umíte? Co se
ještě chcete naučit? Nenechejte se zdolat pochybnostmi, pokud je ještě
spousta věcí, které se musíte naučit. Žádný podnikatel tyto věci neuměl
hned na začátku, každý podnikatel se je musel postupně učit. Naštěstí
dnes existuje velké množství podnikatelské literatury, kde můžete najít
rady a tipy „jak na to“, jednoduchý návod vám poskytne i tato příručka.
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V tuto chvíli je však dobré vědět, kde jste a co umíte, abyste se mohli
vydat na dráhu podnikatele. V další kapitole prozkoumáme, co je dobrý
podnikatelský nápad a jak se k němu dopracovat a co všechno nám takový podnikatelský nápad přinese.

1.3 Dobr ý podnikatelský nápad
Podnikání je jako cesta. Ještě před tím, než vyrazíme na cestu, většinou
víme, kam se chceme dostat a náležitě se na to připravíme. Tím prvním
krokem je však to, že víme, kam se chceme dostat.
V podnikání hraje obrovskou roli nápad. Ne jen tak jakýkoliv, ale dobrý.
Otevřít si restauraci je dobré a můžete dosáhnout úspěchu, pokud ovšem
svoji restauraci něčím ozvláštníte, tak můžete dosáhnout úspěchu mnohem většího.
S dobrým nápadem to však není jednoduché. Dobrý nápad nemůžete
„vysedět u počítače“ nebo si říct, že do týdne chcete mít nápad a hotovo.
Dobrý nápad jednoduše přijde. Může to být při řízení auta nebo po probuzení nebo při čištění zubů. Může také přijít při průzkumu trhu, ale o tom
více v další kapitole.
Dobrý podnikatelský nápad (či záměr) je charakterizován tím, že podobná služba nebo produkt zatím neexistuje nebo že zaplní „díru na trhu“.
Nasytí poptávku po něčem, co lidé chtějí nebo potřebují. V další kapitole
můžete prozkoumat, zdali je váš nápad realistický, zda je tím, co zákazníci
chtějí. Prozkoumáte konkurenci, abyste zjistili, jestli to, co chcete dělat,
nedělá už spousta dalších lidí.

12
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2. Jak se dělá průzkum trhu?
Máme-li dobrý nápad, máme z poloviny vyhráno. Jen nás čeká ještě
nějaká práce. Jak již bylo zmíněno, podnikání je jako cesta. První částí této
cesty je plánování. Je důležité vytvořit podnikatelský plán, který bude naším průvodcem, pokud v průběhu podnikání nebudeme vědět, jak dál.
Pro sepsání podnikatelského plánu potřebujeme sesbírat určité informace. Tyto informace se týkají našich budoucích zákazníků, konkurence
a trhu. Čím více informací posbíráte předem, tím lépe se vám bude podnikat. Lépe se budete rozhodovat v kritických situacích, omezíte rizika a lépe
si naplánujete rozjezd podnikání. Toto sbírání informací se běžně nazývá
průzkum trhu.
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Průzkum trhu však nemusí být nijak složitý, náročný nebo drahý. Věci
se na začátku podnikání dají dělat velmi jednoduše. Pokud si chcete otevřít restauraci, stačí si stoupnout před restauraci, kterou máte vyhlédnutou a počítat, kolik lidí projde okolo. Udělejte to v různou dobu. Potkali
jste deset lidí za hodinu? Dvacet lidí? Sto lidí? Kolik z těchto lidí opravdu
může vstoupit do vaší restaurace?
Máte-li dost času, je také velmi dobré připravit si dotazník a kolemjdoucích se ptát, jakou restauraci by rádi navštívili, co by si rádi objednali
a jak by jejich oblíbená restaurace měla vypadat. Zaznamenejte všechny
odpovědi, i ty, které jste nečekali. Lidé totiž mají spoustu dobrých rad
a je možné, že některý z těchto nápadů by vám mohl přinést velký zisk.
Zvláště pokud je to informace, kterou jste slyšeli od více dotázaných.
Takovým průzkumem získáte dost informací o tom, jestli se vaše restaurace uživí. A vždy je mnohem jednodušší najít jiné místo pro restauraci v případě, že okolo se pohybuje jen málo lidí, než se pokoušet získat
nové klienty ve chvíli, kdy zjistíte, že je vaše restaurace prázdná a okolo
restaurace nechodí žádní lidé.
Pokud chcete nabízet nějaký produkt, můžete udělat několik kusů
a dát je různým lidem zdarma na vyzkoušení. Pak se jich zeptáte na to,
jak se jim produkt používal, co se jim na něm líbilo, co naopak vadilo
a v čem by produkt měl být jiný. Nebo také, za kolik peněz by jej koupili a zdali by jej doporučili jiným lidem. Tím získáte cenné informace.
Možná zjistíte, že budete chtít svůj výrobek poupravit, něco změnit nebo
vylepšit.
Spoustu informací získáte na internetu nebo v knihovně a na internetových stránkách ministerstev. Vyplatí se čas od času nahlédnout do specializovaných časopisů a kontaktovat různé profesní skupiny a asociace.
Vše však záleží na tom, co chcete dělat. Pokud chcete pracovat jako
masér, bude stačit, pokud zjistíte, kolik masérů pracuje ve vašem okolí
a za jaké ceny nabízejí svoje služby. Pokud chcete proniknout na mezinárodní trh, budete na jeho průzkum potřebovat jednak více času, ale také
bude nutné získat velké množství informací o daném trhu. Inspirací vám
může být úspěšný podnikatel v oblasti, o kterou máte zájem, z města
nebo obce v jiném kraji.
V průzkumu trhu je nezbytné poznat tři jeho části a to konkurenci,
trh samotný a zákazníky. Začněme tedy u konkurence.

14
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2.1 Jaká je naše konkurence?
V této podkapitole se zaměříme na prozkoumání konkurence. A také
se pokusíme slabin konkurence použít v náš prospěch. Ať se budete věnovat jakékoli službě nebo produktu, je jen velmi málo pravděpodobné,
že nebudete mít žádnou konkurenci. Stačí se podívat na internet nebo
do novin. Kromě toho však také potřebujete zjistit, jak se chová konkurence ve vašem nejbližším okolí. Jako začínající podnikatel pravděpodobně nebudete chtít obsáhnout celý svět, ale jen to, co se nachází
ve vašem nejbližším okolí.
Než sami začnete podnikat, můžete svoje konkurenty navštívit a poptávat od nich službu nebo zboží, které chcete sami prodávat. Pozorně
zkoumejte vše, co konkurence dělá, ale i to, co nedělá.

Při zkoumání konkurence buďte připraveni
odpovědět si na tyto otázky:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaké produkty vaši konkurenti prodávají?
Jaké mají ceny? Dávají slevy?
Jak vypadají jejich prostory?
Jak se chovají k zákazníkům?
Jak reagují na vaši otázku: „Jak se vám tady daří v podnikání?“
Co jim z vašeho pohledu chybí?
Kolik lidí jejich obchod navštěvuje?
Jak jsou zásobeni?
Na jaké zákazníky se vaše konkurence zaměřuje?

Je samozřejmé, že některé tyto otázky využijete především u těch,
kteří nabízejí služby a naopak jiné použijete, pokud se jedná o produkty.
Po zodpovězení těchto základních otázek by vám mělo být jasnější,
jak se chová konkurence a případně, co konkurenci chybí. Pokuste se
objevovat, jakých chyb se vaše konkurence dopouští. A nakonec se zamyslete nad tím, jak jejich chyby můžete využít ve svůj prospěch.
Dělá-li vaše konkurence nějakou chybu, pak vy můžete přitáhnout
velké množství klientů jen tím, že tuto věc nebudete opakovat.
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Pokud jste žádnou chybu nenalezli, zkuste prozkoumat, v čem jste jiní
a lepší než vaše konkurence. Stačí drobnost, například vaše služba bude
o něco rychlejší nebo odlišnější než u ostatních. Nestojí vás to žádné
peníze navíc, ale díky tomuto kroku můžete získat mnohonásobně větší
množství klientů než u konkurence.
Například v České republice není mnoho restaurací, kde vám ke kávě
automaticky přinesou sklenici vody. Pokud to ve své restauraci uděláte,
potěšíte mnoho zákazníků, kteří se k vám rádi vrátí, protože jste jim dali
něco navíc.

2.2 Jak prozkoumat trh?
Kromě konkurence je také nutné znát trh. Jak se chová a co se všeobecně na našem trhu nebo jeho části děje. Trh je místo, kde jedna strana
prodává a druhá nakupuje. A k tomu do celého procesu vstupují peníze –
za kolik prodávající prodá a nakupující koupí.

Opět, jako v předchozí kapitole, se můžete zamyslet
nad následujícími otázkami:

•
•
•
•
•
•
•

Existuje trh pro můj produkt?
Jak je trh velký?
Kolik potenciálních klientů pro danou oblast existuje?
Kdy nejlépe se produkt prodává – v jaké sezóně?
Jak se to na trhu bude vyvíjet v příštím půlroce? V příštím roce?
Jde o trh rozvíjející se?
Nebo je trh hodně nasycen a podobné služby nabízí mnoho jiných
podnikatelů?

U trhu se pak ještě nesmí zapomenout na rozdělení trhu na menší
části tzv. segmenty. Jde o to, že se jistě nebudete věnovat jak prodeji automobilů, tak prodeji potravin a k tomu finančnímu poradenství. Tím by se
vaše pozornost nesoustředila na jednu věc a zároveň byste nevypadali
moc důvěryhodně.
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Buďte co nejvíce zaměření na tu část zákazníků, kterou chcete přitáhnout. Pokud se budete pokoušet nabízet svůj produkt velkému množství různých skupin lidí (různým segmentům), je velmi pravděpodobné,
že produkt se nebude líbit nikomu.
Daleko lépe uspějete, pokud se zaměříte na jeden nebo dva specifické segmenty. Nabídnete tak atraktivní produkt a stanete se vůdčí firmou
na trhu. A pokud se na jeden segment zaměříte, neznamená to, že nepřitáhnete zákazníky z jiných segmentů. Pokud vám však chybí specifické
zaměření, riskujete, že nepřitáhnete vůbec žádné zákazníky.

2.3 Jak udělat profil zákazníka?
Z trojice trh, konkurence a zákazníci tvoří zákazníci velmi specifickou část. Bez nich bychom neprodali ani jeden produkt, nenabídli
ani jednu službu. Každý zákazník je jiný, ale s každým zákazníkem můžeme vybudovat vztah. Při zkoumání vašeho zákazníka hraje důležitou
roli jeho profil. A to z důvodu, že není možné znát každý detail o svých
zákaznících. Potřebujete však jednoduchý, rychlý a efektivní způsob,
jak zjistit, jestli od vás daný zákazník nakoupí nebo ne.
Každý zákazník je jiný. A navíc se ještě chutě a záliby každého zákazníka mohou měnit. Přesto je však možné zákazníky rozdělit na skupiny,
které jsou si něčím podobné. Mají podobné zvyky, baví je podobné věci.
Mají podobné přátele a zkušenosti.
Popíšete-li přesně svého zákazníka, bude se vám mnohem lépe dělat
reklama a budete mu schopní vaše zboží či služby lépe prodat. Jak však
takový profil vytvořit?

Pomůže vám, když zodpovíte níže uvedené otázky:

Kdo?
• Kdo jsou zákazníci, jaké je jejich pohlaví, věk, zaměstnání?
• Jsou svobodní či ženatí?
• Jaké jsou jejich příjmy?
• Prodáváte-li firmě – kde firma sídlí? Jaký má obrat?
A jaké jsou její klíčové produkty? Kolik peněz utratí?
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Co?
• Co nakupují a v jakém množství?
Proč?
• Proč budou nakupovat u vás a ne u někoho jiného?
Kdo dělá „nákupní rozhodnutí“?
• Kdo ovlivňuje jejich výběr?
Kde?
• Kde nakupují? Přímo od dodavatele? Nebo zprostředkovatele?
Jak?
• Platí hotově nebo kartou? Předem nebo až při předání zboží?
Nebo na splátky?
• Chtějí slevu?
• Budou trvat na slevě za větší množství?
Kdy?
• Kdy hlavně nakupují? Jak dlouho jim trvá učinit rozhodnutí pro koupi
produktu?
Jak často toto zboží nakupují?

Po důkladném zodpovězení těchto otázek vám bude jasné, kdo přesně váš zákazník je, co je pro něj důležité a hlavně, proč bude nakupovat
u vás. Při přípravě propagace a reklamy se můžete o tyto znalosti opřít.
O reklamě a propagaci se dozvíte více na následujících stránkách.
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3. Jak mám oslovit
zákazníka?
Pokud víte, co chcete dělat, a udělali jste předběžný průzkum trhu,
můžete teď upravit váš produkt tak, aby se hodil vašim klientům.
Aby jej vaši klienti chtěli a potřebovali. Vždy je mnohem jednodušší přizpůsobit svoji službu či produkt klientům, než své klienty donutit k tomu,
aby koupili službu či produkt, který se jim nehodí.
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Na dalších stránkách bude popsáno, jak využít informací, které jste
získali při průzkumu trhu, a jak správně předat zákazníkovi informace
o vámi nabízených produktech nebo službách.
Existuje všeobecné pravidlo, že při oslovování zákazníka je nutné
dbát na předání správné informace správnému člověku za použití správné metody.

Pro oslovení zákazníka můžete použít
následující kroky:

krok č. 1 – Jak ušít produkt na míru? – správnému člověku
krok č. 2 – Jaké výhody mám pojmenovat ? – správnou informaci
krok č. 3 – Jaké jsou možnosti levné reklamy a propagace? – správnou
reklamu

3.1 Jak ušít produkt na míru?
Při průzkumu trhu jste zjistili, co dělá konkurence, co se děje na vašem trhu, případně jeho části. Pravděpodobně jste se také rozhodli zaměřit se na určitý typ zákazníka. Hotový profil vašeho zákazníka pro vás
bude velmi užitečný. Tím, že zákazníkovi nabídnete produkt, který se hodí
přímo pro něj, budete mít velkou výhodu před konkurencí. Takový produkt
bude pro vašeho zákazníka mnohem lákavější a zajímavější.
Velkou chybou bývá, pokud podnikatel chce svoje služby nabízet
všem lidem – z vesnice nebo z města, mladým i starším. Většinou
se stane, že takový produkt pak není zajímavý pro nikoho.

3.2 Jaké výhody mám pojmenovat?
Při sestavování informací, které poskytnete svému budoucímu zákazníkovi, je důležité být velmi pozorný a pečlivý. Zaměřte se na to, abyste
svému zákazníkovi předali správné informace. Pokud zákazníkovi chcete
prodat jehličkovou tiskárnu, není pro zákazníka důležitou informací,
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kolik jehliček tiskárna má. Tato informace mu nijak nepomůže. Zajímavá informace pro klienta je, že vaše tiskárna vytiskne jednu stranu
za 0,80 Kč, ale u konkurence je to 1,20 Kč za stranu.

Prozkoumejte sami váš produkt nebo službu.
Můžete se zamyslet nad těmito otázkami:

• Jaké výhody má váš produkt nebo služba oproti jiným produktům
•
•
•
•
•

nebo službám?
Jaké vlastnosti váš produkt má?
Kolik například ušetří času nebo peněz?
Co přinese vašemu zákazníkovi?
V čem bude život vašeho zákazníka jednodušší, když si váš produkt
zakoupí ?
Jak stoupne jeho prestiž?

Jakmile máte tento seznam sepsaný a hotový, znovu si jej projděte
a zkuste popřemýšlet, zdali informace, které jsou uvedeny ve vašem seznamu, jsou pro zákazníka skutečnými výhodami. Zda zákazníka taková
informace přiměje k tomu, aby koupil to, co mu nabízíte.
Zákazník nakupuje zboží z mnoha důvodů, například aby se zjednodušil jeho život nebo si udělal radost či měl méně práce nebo se mu
zvýšila prestiž. Na základě profilu zákazníka, který máte v ruce, můžete
přesně určit, co váš zákazník vyhledává a co je pro něj důležité. Využijte
těchto informací a výhody pojmenujte tak, aby se líbily vašemu budoucímu zákazníkovi.
Dejte si dost času a prostoru, abyste určili, jaké výhody váš produkt
poskytuje. U plastových oken není nutné zdůrazňovat, že teplo neodchází okny ven, ale že ušetří 5 000 Kč při současných cenách energií.
Taková informace vašeho zákazníka přesvědčí o koupi daleko více
než sdělení, že mu teplo uniká okny.
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3.3 Jaké jsou možnosti levné reklamy
a propagace?
V prvních dvou krocích bylo probráno, jak správnou informaci předat těm správným zákazníkům. Ve třetím kroku probereme možnosti levné
propagace. Reklamu moc dobře známe z našich životů – z televize,
novin, časopisů, plakátů, ploch na zastávkách autobusů apod. Na všech
těchto místech se s reklamou setkáváme. Jsou to však docela nákladné
záležitosti.
Co má tedy dělat začínající podnikatel, který chce dát o svém podnikání vědět, ale nemá velký rozpočet? Jaké jsou možnosti, pokud může
podnikatel vložit do začátku na propagaci například 20 000 Kč?
A co je vlastně to nejdůležitější?

M a r ket i ngov ý pl á n

Spousta podnikatelů dělá svoji propagaci a reklamu jaksi nahodile
a podle toho, co je zrovna napadne. Nesledují, kolik jim která reklamní
kampaň přinesla zákazníků a zdali se jim vůbec vyplatila. Pro začínající
podnikatele je však velmi dobré, aby s tužkou v ruce spočítali, kolik chtějí
do reklamy investovat a jaké jsou první kroky.
V ideálním případě si podnikatel vytvoří marketingový plán, ve kterém budou přesně zahrnuty jednotlivé kroky. Popíše, kdy a jakou aktivitu bude dělat, jak dlouho to bude trvat a kolik taková aktivita bude stát
peněz.
V každém oboru bude plán samozřejmě jiný, pro většinu podnikatelů
je důležité počítat alespoň se základním rozpočtem na vizitky a webové
stránky. Vizitky jsou záležitostí několika set korun, ale mají obrovský účinek z hlediska vytváření dobrých kontaktů. Kdykoli vyrážíte ven, vemte
s sebou svoje vizitky, abyste mohli vizitku předat každému, s kým se potkáte. Nikdy nevíte, komu se budete líbit natolik, že si od vás bude chtít vzít
vizitek deset, aby o vás řekl všem známým. Neztrácejte proto tuto drahocennou možnost jen tím, že vizitky s sebou mít nebudete.
Další levnou možností propagace je chodit mezi lidi – na výstavy a veletrhy, zapojit se do profesních organizací, kde se seznámíte, navážete
spolupráci, dostanete tipy na to, jak se v této oblasti propagovat a jak
nejlépe získávat klienty. S jiným podnikatelem například vytvoříte dohodu, že si navzájem budete posílat klienty. Také se můžete domluvit,
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že kolega ze stejného oboru, který má mnoho práce, vám bude posílat
klienty za provizi.
Zmínili jsme zde dobré webové stránky. Velká část lidí dnes informace
o produktech a službách hledá na internetu. I vy si můžete za pár tisíc korun
nechat udělat levnější variantu stránek. Pokud vám to však rozpočet nedovoluje, můžete si sami vytvořit stránky zdarma např. na www.webnode.cz,
www.estranky.cz nebo www.webgarden.cz. Vytvořením byť i velice jednoduchých stránek zvyšujete možnost, že se o vás klient dozví. Pokud
vám to však rozpočet dovoluje, na tvorbě svých internetových stránek
nešetřete.
Další z možností je vytisknout kupóny se slevou například deset nebo
dvacet procent na vaše produkty či služby. Klient pak kupón na slevu rád
použije nebo ho předá svým známým, protože jim pomůže ušetřit nějaké
peníze. Připravte také možnosti jako jsou věrnostní programy, slevy při
nákupech za určitou částku peněz apod.
Sami se však zamyslete nad tím, jaké médium je pro vaše zákazníky nejlepší. Jsou to mladí lidé? Pak webové stránky budou nezbytností. Protože pro mladé lidi je internet nejrychlejším způsobem získávání informací. Jsou to lidé ze starší generace? Pak možná budou stačit
vizitky a letáčky, protože starší lidé jsou zvyklí získávat informace spíše
touto cestou. Pokud jsou to bohatí lidé, pak je nutné, abyste investovali
do velmi dobře připravených letáků, vizitek a jiných propagačních materiálů. V každém případě platí, že je důležité, aby letáky byly připraveny
bez překlepů a správnou češtinou.
Také na internetu najdete velké množství informací, jak dělat propagaci a reklamu. Pro začínající podnikatele jsou vhodné např. stránky
www.navolnenoze.cz, kde naleznete spoustu dobrých tipů a rad.
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4. Úspěšný rozjezd
podnikání
Pokud chcete začít podnikat, je důležité na všechno se dobře připravit,
dobře si vše promyslet a sepsat. V této kapitole se budeme věnovat podnikatelskému plánu, k čemu slouží a proč jej napsat.
Nezapomínejte také na to, že úspěšný rozjezd podnikání trvá rok
až dva. Většina podnikatelů, kteří dříve nepodnikali a mají za sebou první
rok až dva, bývají překvapeni tím, že začátky bývají skromné. První zaplacená zakázka může přijít až po několika měsících.
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Začínáte-li podnikat, připravte si dostatečné množství peněz, abyste
měli na rozpočet „přežití“ a přežili první půlrok. Je důležité přežít první
půlrok a mít na nájemné, jídlo a na všechno ostatní, co potřebujete
ke každodennímu životu. Více o tomto tématu v kapitole č. 7. Finance.

P o d n i k a telsk ý pl á n

Proč potřebujete podnikatelský plán? Jsou podnikatelé, kteří nikdy
podnikatelský plán neměli a nikdy o něm ani nepřemýšleli. Jsou však také
jiní podnikatelé, kteří si bez podnikatelského plánu neumí svoje podnikání představit.
Podnikatelský plán je dokument, ve kterém jsou popsány veškeré
informace o tom, kde a v jaké fázi se vaše podnikání nachází, kam se
ubírá, kolik máte v plánu vydělávat. Stručně řečeno je to zhruba 15-ti
stránkový dokument o celém vašem podnikání (délka podnikatelského
plánu se odvíjí od toho, k čemu podnikatelský plán budete potřebovat,
pro koho a pro jaký typ podnikání).
Podnikatelský plán je nezbytností, pokud chcete v bance žádat
o půjčku nebo pokud chcete najít investora.
Pozor, není to ale dokument, který je důležitý pouze pro tyto účely.
Podnikatelský plán je především dokument pro vás. Je průvodcem a rádcem v tom, kam se chcete se svým podnikáním dostat. Mnoho podnikatelů si podnikatelský plán chválí z toho důvodu, že ve chvílích, kdy se jim
přestalo dařit, měli problémy nebo jen nevěděli, jak dál, mohli vždy nahlédnout dovnitř.
Pokud chcete sepsat svůj podnikatelský plán, můžete si přečíst příručku pro podnikatelský plán, kterou vydal Czechinvest – najdete ji
na stránkách www.czechinvest.cz v sekci „Ke stažení“. Také se můžete
podívat na http://www.bwo-mercury.com/files/Osnova _ podnikatplan.pdf.
Naše příručka je příliš malá na to, aby se podnikatelskému plánu mohla
věnovat do hloubky.
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Zde jsou základní oblasti, které by měl
podnikatelský plán obsahovat:

1. Shrnutí – shrnutí podnikatelského plánu maximálně na jednu stránku.
2. Základní informace – popis firmy, vaší osoby a toho, jaké máte
zkušenosti – ať už z oboru nebo z vlastního podnikání.
3. Produkt – detailní popis výrobku nebo služby.
4. Výrobní proces – popis, jak bude služba poskytována. Popis, jak bude
výrobek vyráběn.
5. Trh – analýza trhu a konkurence a také čím se od vaší konkurence
odlišujete a čím je vaše služba zajímavější a lákavější.
6. Prodej a marketing – prodejní a marketingová strategie.
7.	Analýza rizik – SWOT analýza s pečlivým posouzením všech rizik,
která mohou nastat a plán, jak tato rizika minimalizovat.
8. Finance – zahajovací rozpočet, rozpočet „přežití“, plánovaný rozpočet
a výkaz cash-flow na první rok podnikání.
9.	Dodatky – např. certifikáty o specializovaných školeních, životopis,
přehled praxe apod.

Pokud jste udělali průzkum trhu a chcete sepsat podnikatelský plán,
v následujících kapitolách se dozvíte, jak si poradit s financemi a finančními plány, aby váš podnikatelský plán byl kompletní.
Podnikatelský plán může mít mnoho podob a každý autor nebo kniha
uvádí kapitoly a podkapitoly jinak. Chcete-li zkonzultovat svůj podnikatelský plán, můžete navštívit naše podnikatelské poradce, kteří vám rádi
a ochotně v této věci poradí.
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5. Mohu začít podnikat
v České republice?
Jak již bylo zmíněno v úvodu, tato příručka je rozdělena do dvou
částí. Nyní se nacházíme před částí, která se věnuje především možnostem a způsobu zakládání podniků v České republice, tedy jaké kroky
je třeba udělat, abychom mohli začít podnikat. Dále se příručka věnuje
otázce, kde je možné hledat rozličné způsoby financování pro začátek
našeho podnikání. V neposlední řadě zde také naleznete základní informace o daních a účetní evidenci.
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Na začátku podnikání potřebujeme mít nejprve jasnou představu
o tom, co chceme dělat a mít připravený svůj plán. Abychom ale mohli
s podnikáním opravdu začít, musíme se ujistit, že nám bude uděleno povolení k podnikání ve zvoleném oboru.

Zdali splňujeme předpoklady nutné pro vydání povolení, zjistíme,
pokud si odpovíme na následující otázky:

• Dosáhl jsem věku 18 let?
• Nebyl jsem soudem zbaven způsobilosti k právním úkonům? (tzn. mohu

•
•
•
•

jednat sám za sebe, mohu podepisovat smlouvy a jiné dokumenty
a nebyl mi soudem přidělen opatrovník či mi nebyla jinak omezena má
práva v závaznosti mého jednání)
Jsem bezúhonný (nemám zápis v rejstříku trestů či jiné obdobné evidenci – více informací v kapitole „Jak založit živnost“)?
Jsem oprávněn podnikat v daném oboru?
Jakou musím mít odbornou způsobilost (kvalifikaci – vzdělání, praxi
v oboru atd.), aby mi bylo vydáno podnikatelské oprávnění?
Pokud potřebnou kvalifikaci nemám, jak rychle a kde ji mohu získat?

Zákony v České republice (dále jen „ČR“) přesně definují, jakou kvalifikaci (vzdělání, praxe v oboru či další certifikáty) potřebujeme, pokud
chceme podnikat ve zvoleném oboru. Nedostatek kvalifikace, kterou potřebujeme k vydání povolení k podnikání, můžeme doplnit např. rekvalifikačními kurzy, praxí v oboru nebo vyšším vzděláním.
Pokud nemáme potřebnou kvalifikaci a její doplnění je obtížné (např.
z hlediska času, který potřebujeme na získání praxe v oboru nebo na vysokoškolské vzdělání, pokud je vyžadováno), není nám cesta k podnikání
v námi vysněném oboru zcela uzavřena. V tomto případě postačuje najít osobu, která má potřebnou kvalifikaci. Tato osoba poté musí souhlasit,
že se stane tzv. odpovědným zástupcem, který bude odpovídat za řádný
provoz a dodržování příslušných předpisů v našem podniku. Nevíte,
kde najít odpovědnou osobu pro váš podnik? Hledat můžete mezi příbuznými a přáteli, popřípadě se vaší odpovědnou osobou může stát osoba,
která je odpovědnou osobou v podniku někoho jiného.
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J sem c i z i nec – jsem op r á vn ě n po d n i k a t
v Č esk é r ep u b l i ce ?

Pokud jsme cizinci a chceme podnikat, musíme mít povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, vízum nad 90 dní nebo nám musí být udělen azyl, případně doplňková ochrana (tato povinnost se na nás nevztahuje, pokud jsme občany jiného státu Evropské unie, Švýcarska nebo
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru).

J sem n a r o d i čovsk é d ovolen é – mo h u z a č í t po d n i k a t ?

Také matky (případně otcové) na rodičovské dovolené mají možnost
začít podnikat a to za shodných podmínek jako kterýkoli jiný občan ČR.
Není zde tedy žádné omezení.

Abychom ovšem neztratili nárok na rodičovský příspěvek, musíme
splnit níže uvedené podmínky:

• Dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;

• dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení
pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci.

Jiný režim ovšem platí v případě mateřské dovolené (tzn. prvních
28 týdnů po porodu při narození jednoho dítěte, respektive 37 týdnů
při narození dvou a více dětí), kdy souběh mateřské dovolené a podnikání není možný (podnikatelka tedy nesmí po dobu mateřské dovolené
vyvíjet činnost ve svém podniku).
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6. Živnost nebo společnost?
Jako začínající podnikatelé máme několik možností, jak začít podnikat.
V této příručce se budeme věnovat dvěma nejčastějším způsobům podnikání v ČR: živnosti a obchodní společnosti.

6.1 Živnost
Osoba, která je živnostníkem, vykonává samostatně soustavnou činnost,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a to za účelem dosažení zisku.
Důležité je uvědomit si, že jako živnostník ručím za závazky ze svého podnikání celým svým majetkem.
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U některých živností není požadavek na odbornou způsobilost a můžeme tak v těchto oborech začít podnikat v podstatě hned, jakmile se rozhodneme. Naopak u jiných živností musíme splnit podmínky odborné způsobilosti (většinou se jedná o požadavek na dosažené vzdělání a/nebo
praxi v daném oboru).

Živnosti členíme na:

Živnosti ohlašovací
Ke vzniku živnosti postačuje její ohlášení. Živnostenský úřad poté provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne ohlášení živnosti
nebo v této lhůtě vyzve podnikatele k nápravě, pokud ohlášení nemá
všechny potřebné náležitosti.
• Živnosti volné (není třeba prokazovat odbornou způsobilost).
• Živnosti vázané (je třeba prokázat odbornou způsobilost).
• Živnosti řemeslné (je třeba prokázat odbornou způsobilost).
Živnosti koncesované
Je třeba prokázat odbornou způsobilost. Živnosti koncesované nevznikají
ohlášením, ale žadatel musí počkat na rozhodnutí živnostenského úřadu
o udělení koncese, které bude provedeno do 30 dnů ode dne doručení
žádosti.

Obory / činnosti, které spadají do jednotlivých skupin živností, nalezneme v přílohách živnostenského zákona.1 Stejně tak přesné vymezení
odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy živností nalezneme v živnostenském zákoně nebo v přílohách tohoto zákona. Případně můžeme
kontaktovat jakýkoliv živnostenský úřad nebo svého podnikatelského
poradce 2.

1 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání: portal.gov.cz
2 Podnikatelským poradcem je míněn jak poradce GLE, tak poradce jiných organizací či sdružení.
Kontakty na podnikatelské poradce můžeme najít např. na: www.gle.cz, www.hkcr.cz, www.czechinvest.cz,
www.czechtrade.cz
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6.2 Obchodní společnost
Obchodní společnost jedná svým jménem a na vlastní účet. Jako
vlastníci nemusíme za závazky společnosti vždy ručit celým svým majetkem, záleží na typu společnosti, kterou založíme. U některých společností je vyžadováno vložení peněz při jejich založení (tzv. základní
kapitál).

Pokud se rozhodneme založit obchodní společnost,
máme na výběr hned z několika variant:

•
•
•
•

Společnost s ručením omezeným
Akciová společnost
Veřejná obchodní společnost
Komanditní společnost

Další, i když méně využívanou, variantou podnikání je založení družstva,
kterému se v této příručce nebudeme podrobněji věnovat.
Obchodní společnosti a družstvo jsou souhrnně označovány jako
právnické osoby a každá z výše uvedených společností má své odlišnosti, které se týkají zejména způsobu zdanění zisku, postavení ručení
vlastníků za závazky společnosti a orgánů, které rozhodují za společnost.
V dalším textu se budeme věnovat zejména společnosti s ručením
omezeným (s. r. o.), která je nejčastější formou společnosti zakládané
v České republice. Odlišnosti mezi jednotlivými typy obchodních společností a odlišnosti družstva můžeme najít v obchodním zákoníku 3 nebo
můžete kontaktovat podnikatelského poradce.

3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník: portal.gov.cz
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Jaké jsou výhody a nevýhody živnosti
a společnosti s ručením omezeným?

Živnost

Obchodní společnost (s. r. o.)

Výhody:

Výhody:

•
•
•

•

•
•
•
•
•

jednoduchý způsob založení
jeden vlastník
poplatky spojené se založením
jsou nízké
není třeba mít mnoho peněz
do začátku
veškerý zisk plyne přímo
jedinému vlastníkovi
jediný vlastník má absolutní
volnost rozhodování
méně náročná administrativa
(není nutnost vést účetnictví –
více kapitola 9)
jednoduchý proces přerušení
živnosti v případě potřeby

•
•
•
•

vlastníci (společníci) ručí
za závazky společnosti
jen do výše základního
kapitálu
většinou více vlastníků
(společníků); více nápadů,
záměrů; doplňující znalosti
více vlastníků může zajišťovat
vyšší flexibilitu (v případě nemoci,
úrazů atd.)
více vlastníků může spojit své
zkušenosti, znalosti, vize
zisk plyne společnosti a následně
může být rozdělen mezi vlastníky
(společníky)

Nevýhody:

Nevýhody:

•

•
•

•
•
•

za závazky ze svého podnikání
ručíme celým svým majetkem
veškerá rozhodnutí jsou
na jediném vlastníkovi
otázka zajištění běhu firmy
při nemoci, úrazu jediného
vlastníka
zisk vstupuje do jediného
daňového základu vlastníka
(z podnikání, zaměstnání,
pronájmu atd.)

•
•

•
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složitější způsob založení
většinou více vlastníků
(společníků); rozdílné názory
a plány (např. na vedení,
rozvoj společnosti)
poplatky spojené se založením
jsou vyšší než u živnosti
pro založení společnosti
je třeba větší množství peněz
(min. 200 000 Kč – základní
kapitál)
zisk se zdaňuje sazbou
pro právnické osoby

6. Živnost nebo společnost?

6.3 Jak založit živnost?
Založení živnosti není příliš složité. Postačuje odevzdat vyplněný jednotný registrační formulář spolu s požadovanými doklady a to buď u kteréhokoli živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktních míst
veřejné správy (Czech POINT), které se nacházejí kromě jiných míst
i na poštách.
Pomocí jednotného registračního formuláře se můžeme registrovat
u živnostenského úřadu, správy sociálního zabezpečení, úřadu práce
(pouze pokud sháníme zaměstnance), u příslušné zdravotní pojišťovny
a finančního úřadu. Přesné vymezení možností registrace a způsob vyplnění jednotného registračního formuláře můžeme najít na webových
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Formulář včetně návodu
k vyplnění je také k dispozici na jakémkoli živnostenském úřadě. Doporučujeme ponechat si kopii podaného formuláře, pokud by se v budoucnu
objevily problémy související s registrací (kopií formuláře můžeme jednoduše prokázat, že byla registrace provedena řádně).
Dokladem o naší podnikatelské činnosti, který nám bude vydán živnostenským úřadem, je v současné době tzv. výpis z živnostenského
rejstříku. V tomto výpisu je uveden seznam všech živností, které můžeme
vykonávat. V minulosti byl dokladem prokazující naše podnikání živnostenský list.

Jaké doklady potřebujeme k ohlášení živnosti?

U živnosti volné:
• Ohlášení živnosti – formulář vyplněný předem nebo vyplněný v místě
podání.
• Výpis z rejstříku trestů nebo rovnocenný doklad vydaný jiným státem,
pokud jsme cizinci (doklad nesmí být starší více než 3 měsíce). Pokud k tomuto dokladu nemáme přístup, postačuje předložení našeho čestného
prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo úřadem státu,
jehož jsme občanem nebo státu našeho posledního pobytu.
• Doklady o užívání prostor, do nichž umístíme místo svého podnikání.
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• Doklad o zaplacení správního poplatku (1 000 Kč za ohlášení živnosti
•
•

při vstupu do podnikání a dalších 500 Kč za další ohlášení živnosti bez
ohledu na to, zda je ohlašována jedna nebo současně více živností).
U cizinců doklad o povolení k pobytu na území České republiky
(neplatí u občanů Evropské unie, Švýcarska nebo jiného státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru).
Pokud nejsou výše uvedené doklady v českém jazyce, musí být úředně
přeloženy do českého jazyka.

U živnosti vázané a řemeslné musíme navíc dokládat:

• Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele (nebo odpovědného zástupce).

• V případě, že potřebujeme odpovědného zástupce, pak také prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce;
podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, pokud není prohlášení
učiněno osobně před živnostenským úřadem. Zároveň musí být dodán
výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce.
Při podání žádosti o živnost koncesovanou musíme navíc dokládat:

• Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele (nebo odpovědného zástupce).

• V případě, že potřebujeme odpovědného zástupce, pak také prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce;
podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, pokud není prohlášení
učiněno osobně před živnostenským úřadem. Zároveň musí být dodán
výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce.

Přesné vymezení odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy živností
nalezneme v živnostenském zákoně nebo v přílohách tohoto zákona.4
Pro cizince vzniká v některých případech povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Pro posouzení konkrétní situace doporučujeme kontaktovat
podnikatelského poradce nebo živnostenský úřad.

4 www.mpo.cz (sekce: „Podpora podnikání“)
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Pokud k ohlášení živnosti nevyužijeme jednotného registračního
formuláře, bude naší povinností registrovat se jednotlivě
u následujících institucí:

• Živnostenský úřad
Po získání podnikatelského oprávnění se musíme registrovat u:

• Finančního úřadu (místně příslušný finanční úřad dle našeho bydliště.
Registraci jsme povinni provést do 30 dnů).

• České správy sociálního zabezpečení (místně příslušná Okresní

•

správa sociálního zabezpečení dle našeho trvalého bydliště. Registraci
jsme povinni provést do osmého dne následujícího měsíce po měsíci,
ve kterém jsme zahájili činnost).
Zdravotní pojišťovny, u které jsme hlášeni (registraci jsme povinni provést do 8 dnů od zahájení činnosti. U cizinců záleží na typu povolení
k pobytu v ČR, zda budou povinni registrovat se k účasti na všeobecném zdravotním pojištění. Svou individuální situaci je vhodné konzultovat ve své zdravotní pojišťovně nebo s podnikatelským poradcem).

V případě, že v průběhu našeho podnikání dojde k určitým změnám
(např. změna sídla firmy, změna místa provozovny, přerušení podnikání,
ukončení podnikání), musíme tyto skutečnosti oznámit výše uvedeným institucím a to v přesně stanovených lhůtách. (Tyto lhůty nejsou kratší 8 dní.
Uvedené lhůty se mohou měnit, proto je vhodné obrátit se s dotazem
na aktuální délku lhůty telefonicky nebo e-mailem na příslušnou instituci).

6.4 Jak založit společnost s ručením omezeným?
Proces založení společnosti s ručením omezeným (dále jen „společnost“) není jednoduchý. V této příručce uvedeme pouze stručný přehled
jednotlivých kroků, které je třeba učinit, abychom založili společnost s ručením omezeným. Samotný proces založení společnosti doporučujeme
konzultovat s podnikatelským poradcem, notářem nebo advokátem.
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Jaké dokumenty potřebujeme k založení společnosti
a jaký je proces založení?

• Výpisy z rejstříků trestů všech budoucích jednatelů
• Čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) budoucích
jednatelů

• Stanovení sídla společnosti (musí být také doloženo vlastnictví nemovitosti pronajímatelem a to výpisem z katastru nemovitostí)

• Na první valné hromadě se dohodne obsah společenské smlouvy
nebo zakladatelské listiny, dohodne se také její sepsání a ověření

• Založení účtu v bance na složení základního kapitálu, banka pak vydá
písemné prohlášení o splácení vkladů jednotlivými společníky

• Ohlášení živností, případně žádost o udělení koncese na živnostenském úřadě

• Do devadesáti dnů od založení společnosti (tj. od data sepsání a schvá•
•
•

lení společenské smlouvy) se musí podat návrh na zápis do obchodního
rejstříku s předepsanými náležitostmi
Do 8 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku je nutno zaregistrovat nově vzniklou společnost u Správy sociálního zabezpečení
a u příslušné zdravotní pojišťovny (pokud má společnost zaměstnance)
Do 30 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku se musí nově
vzniklá společnost zaregistrovat na příslušném finančním úřadě (příslušnost finančního úřadu se určí dle sídla společnosti)
Nově vzniklá společnost může mít registrační povinnosti i vůči jiným
institucím nebo společnostem. Vždy záleží na oboru podnikání (např.
se může jednat o registraci u obecního úřadu na poplatky za produkci
odpadu, registrační povinnost z důvodu uvedení obalů na trh, registrační povinnost z důvodu výroby nebo obchodu s krmivy atd.)

Existuje také možnost koupit již založenou společnost. Většinou
se jedná o společnosti, které jsou založeny pouze proto, aby byly prodány zájemcům, kteří nechtějí procházet procesem založení společnosti.
Výhodou je, že můžeme začít vyvíjet aktivity v podstatě ihned po koupi
společnosti, nevýhodou je vyšší cena za koupi těchto společností s porovnáním s náklady na jejich založení.
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7. Finance
7.1 Kolik potřebuji do začátku?
Ne vždy (ovšem ve většině případů ano) potřebujeme při vstupu
do podnikání nemalé finanční prostředky, jak se říká „do začátku“. Výše
peněz potřebných k realizaci našeho podnikatelského nápadu se samozřejmě různí (např. k založení restaurace budeme potřebovat více peněz
než při podnikání v oboru tvorby internetových stránek).
Měli bychom si vzít velký kus papíru a sepsat vše, co budeme potřebovat ve svém podnikání. Důležité je, abychom sepsali opravdu vše. Tyto
věci a služby, které jsme sepsali, poté oceníme penězi (za kolik to můžeme koupit?). Tím se dostaneme k částce peněz, kterou potřebujeme
získat, a to budou naše celkové náklady.
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Při sepisování všeho potřebného vycházíme zejména
z těchto dvou částí:

• Náklady potřebné do začátku podnikání (náklady, které nám vzniknou,
•

protože začínáme podnikat – např. náklady na založení firmy (živnosti),
vybavení prostor atd.)
Náklady spojené s běžným provozem podnikání – např. náklady na suroviny, nájemné, telefony, poplatky za elektřinu, teplo, vodu, připojení
k internetu, kancelářské potřeby atd.

Naproti tomu je nutné odhadnout naše výnosy v začátcích podnikání.
I když např. nebudeme mít velký počet zákazníků a výnosy budou nízké,
je nutné s nimi počítat, neboť nám umožní snížit množství peněz, které budeme potřebovat do začátku.
Odhad nákladů a příjmů pro začátek podnikání bude vycházet z plánovaného rozpočtu, který sestavíme na každý měsíc našeho prvního
roku podnikání (případně můžeme rozpočet sestavit i na dny, týdny nebo
i více let).
Nyní si zkusme sestavit náš rozpočet. Jak sepsat naše náklady jsme
si popsali výše. Přitom v prvním měsíci (nebo měsících) budou naše
náklady vyšší o náklady potřebné do začátku podnikání. Toto je jedna
stránka rozpočtu.
Druhou stránkou rozpočtu jsou výnosy. Ty už bohužel nelze stanovit tak přesně jako náklady. Zde musíme co nejpřesněji odhadnout,
kolik budeme mít zákazníků v jednotlivých měsících (případně týdnech
nebo dnech), kolik našich produktů v těchto dnech prodáme a jaké budou naše výnosy v jednotlivých měsících. Při odhadu počtu zákazníků vycházíme především z průzkumu trhu.
Po odečtení nákladů od výnosů pak zjistíme, kolik si vyděláme v jednotlivých měsících (tedy jaký bude hrubý zisk našeho podniku).
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Níže můžeme vidět zjednodušený návrh rozpočtu na prvních pět měsíců
podnikání:
M ě s í c
Nákl ady (v Kč)

Leden

Únor

B řez e n

Duben

Květen

Jednorázové počáteční
náklady

51 256

120 403

0

0

0

Nájemné

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Mzdy zaměstnanců

30 000

30 000

75 000

75 000

75 000

Doprava

10 000

10 000

25 000

25 000

25 000

Suroviny

0

0

150 000

150 000

150 000

Elektřina

10 000

5 000

7 000

10 000

10 000

Plyn

0

0

3 000

3 000

3 000

Vodné a stočné

0

0

2 000

2 000

2 000

Poplatky za odpad
Telefony
Náklady celkem

500

500

500

500

500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

129 256

200 403

298 000

298 000

298 000

0

0

150 000

290 000

370 000

Výnosy

Tržby z prodeje produktů
Výnosy celkem
Hrubý zisk

0

0

150 000

290 000

370 000

–129 256

– 200 403

–148 000

– 8 000

72 000

Pro každý podnik je rozpočet individuální záležitostí, neboť náklady
a výnosy každého podniku budou odlišné. Důležité je, abychom v rozpočtu zachytili veškeré náklady, které můžeme očekávat a na druhé
straně co nejpřesněji odhadli výnosy. Každá položka rozpočtu by také
měla být přesně odůvodnitelná. Pokud nám např. investor položí otázku,
proč odhadujeme náklady na dopravu v měsíci březnu na 25 000 Kč,
měli bychom být schopni tuto částku odůvodnit (např. výpočet ceny dopravy násobeno ujetými kilometry).
Do rozpočtu také můžeme zanést další položky např. daň a čistý zisk,
abychom viděli, kolik zaplatíme na daních.
Pokud si nejsme jisti při přípravě rozpočtu, doporučujeme kontaktovat
podnikatelského poradce.
Uvažujeme-li o penězích, které potřebujeme v začátcích podnikání,
je také nutné zamyslet se nad tím, kolik peněz budeme potřebovat
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pro naše běžné rodinné výdaje. Je totiž zcela běžné, že v prvních měsících po založení podniku nebudeme mít příliš velké příjmy (např. než
dokončíme úpravy najatých prostor před otevřením, než oslovíme a získáme dostatečný počet zákazníků). Je vhodné naplánovat si tzv. rozpočet „přežití“.

Rozpočet „přežití“ zjistíme, když si odpovíme na tyto otázky:

• Kolik potřebuji na běžný provoz domácnosti, aby má rodina příliš ne•
•

pocítila počáteční období, kdy budu mít z podnikání nízké nebo žádné
příjmy?
Jak dlouho bude toto období trvat, budou to dny, týdny, měsíce, roky?
Jaké množství peněz si dám stranou pro případ, že budu mít z podnikání nižší příjmy, než jsem očekával?

Rozpočet „přežití“ jsou tedy peníze uložené stranou, které nám dávají
jistotu, že i v případě neočekávané události budeme zajištěni. Naopak,
pokud vše půjde podle plánu nebo se nám v podnikání bude dařit ještě
lépe, než jsme předpokládali, pak se stane rozpočet „přežití“ příjemnou
částkou peněz, které ušetříme.

C o je to pen ě žn í tok a ne b c a s h - flo w ?

Nyní máme naplánovaný rozpočet. Proč bychom měli plánovat nějaký
peněžní tok? A co to je?
Plán cash-flow neboli plán peněžních toků nám říká, kolik peněz
„odteče“ z naší firmy a kolik peněz „přiteče“ do naší firmy. Pokud by
naše firma měla pouze bankovní účet, tak cash-flow znamená, kolik peněz za určité období (např. měsíc) přišlo na tento účet a kolik peněz
jsme z tohoto účtu poslali někomu jinému. K čemu je nám ale cash-flow
dobré?
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Plánovat cash-flow je dobré především z toho důvodu, abychom věděli,
že vždy budeme mít dostatek peněz (ať na bankovním účtu nebo v hotovosti) na zaplacení našim dodavatelům, případně na mzdy našich zaměstnanců nebo na své životní potřeby (jednoduše řečeno, že budeme mít
peníze na zaplacení svých účtů).
Může totiž nastat situace, že se s některým z našich zákazníků dohodneme na pozdější platbě (např. za 30 dní), ale našim dodavatelům budeme muset zaplatit už za 10 dní. Stejně tak může nastat situace, kdy se
náš zákazník opozdí s platbou. Na tyto situace bychom měli být připraveni právě díky plánování našich peněžních toků = cash-flow. Měli bychom vědět, kolik budeme muset zaplatit a zda na tyto platby budeme
mít v daný den dostatek peněz.

7. 2 Kde získat peníze do začátku?
Poté, co jsme zjistili, kolik peněz potřebujeme pro podnikání, musíme
si říci, kde můžeme tyto peníze získat.

V zásadě je nutné odpovědět si na tyto otázky:

•
•
•
•

Kolik osobních úspor jsem ochoten dát do svého podnikání?
Od koho si mohu půjčit peníze?
Mohu pro svůj záměr sehnat investora?
Existují další možnosti získání peněz?

K ol i k oso b n í c h úspo r jsem oc h oten d á t
d o sv é h o po d n i k á n í ?

Můžeme se setkat s tím, že nemáme dostatek peněz pro začátek našeho
podnikání nebo máme dostatek peněz, ale z nějakého důvodu nechceme
do podnikání vložit všechny své úspory (např. máme je výhodně uloženy).
Při uvažování o tom, kolik svých peněz můžeme vložit do podnikání, musíme
také myslet na svůj rozpočet „přežití“, který jsme zmínili v předchozí kapitole.
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O d ko h o s i mo h u p ů jč i t pen í ze ?

Pokud nemáme dostatek peněz do začátku, můžeme si většinou
další peníze půjčit. Peníze si můžeme půjčit např. od:

Rodiny nebo přátel
Členové rodiny a přátelé jsou skupinou, která je nejčastějším zdrojem
peněz pro začínající podnikatele. Aby se předešlo případným budoucím
konfliktům, je dobré i se členy rodiny či přáteli domluvit jasné podmínky
půjčení peněz (na jak dlouhou dobu, za jakých podmínek apod.).
Banky
Bankovní domy jsou dalším možným zdrojem peněz pro podnikání.
Peníze jsou většinou poskytovány ve formě úvěru. Druhy úvěrů se velmi
různí a volba úvěru závisí především na způsobu použití půjčených peněz podnikatelem. Nejčastějšími druhy úvěrů jsou:

• Investiční úvěry – investiční úvěry jsou určeny na stavbu nebo přestavbu míst pro podnikání, případně na nákup výrobních strojů atd.

• Provozní úvěry – provozní úvěry jsou určeny k financování běžného
•
•

provozu podniku (např. nákup zásob, materiálu a surovin, výplaty
mezd zaměstnanců).
Kontokorentní úvěry – jsou určeny ke krytí nahodilých, neočekávaných událostí spojených s náhlým nedostatkem peněžních prostředků
(většinou je jejich cena vyšší v porovnání s provozními úvěry).
Spotřebitelské úvěry – poskytují se fyzickým osobám nepodnikajícím.
Někdy mohou být ovšem dobrým zdrojem financování, pokud např.
další z rodinných příslušníků požádá o tento úvěr a následně půjčí prostředky podnikateli. Nevýhodou je vyšší cena těchto úvěrů.
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Úvěr jako jedna z možných forem financování našeho podnikání
má jednu nespornou výhodu – podnik zůstává plně pod naší kontrolou.
V případě souhlasu se vstupem investora do našeho podniku to tak většinou nebývá. Naproti tomu nám z úvěru plynou přesně daná období splácení úvěru a to bez ohledu na aktuální stav našeho podniku v dané době.
Banka posuzuje žádost o úvěr na základě svých pravidel. Rozhodování o tom, zda nám bude úvěr poskytnut či nikoli, je plně v kompetenci
banky. Obecně platí, že v ČR je ochota bank půjčovat začínajícím podnikatelům na nižší úrovni než např. ve Velké Británii a většina začínajících
podnikatelů, kteří nemají dostatečnou formu záruky, se k úvěrům dostává
velmi obtížně.

M o h u p r o sv ů j z á m ě r se h n a t i nvesto r a ?

Další možností, jak získat finanční prostředky, jsou investoři. Oproti
bankám je jejich nespornou výhodou, že jsou ochotni podstoupit vyšší riziko, když se jim náš podnikatelský záměr prezentovaný podnikatelským
plánem zamlouvá. Investoři nám také neposkytují úvěr, tudíž podstupují
riziko, že pokud nebude podnikatelský záměr úspěšný, pak o svou investici přijdou. A právě proto většinou požadují vyšší výnos ze svých
investovaných peněz než banky u poskytnutých úvěrů. Ve většině případů se investor také stává částečným vlastníkem našeho podniku.
I když vlastní většinou menšinový podíl, musíme počítat s přítomností
další osoby, která má právo zapojit se do plánování budoucnosti našeho
podniku.

E x i st u j í d a l š í možnost i z í sk á n í pen ě z ?

Finanční leasing
Pokud budeme do podnikání kupovat auto nebo zařízení vyšší hodnoty, je možné pokusit se využít nákupu na leasing. Tato forma nákupu
znamená, že za danou věc zaplatíme pouze 20 – 30 % z ceny a zbytek
částky budeme splácet v měsíčních splátkách. Po doplacení poslední
splátky na nás bude daná věc leasingovou společností převedena. Celková cena nakupované věci, kterou musíme zaplatit, je zvýšena o úrok
a další poplatky, které si účtuje leasingová společnost.
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Stá t
Stát většinou připravuje programy podpory podnikání na svém území.
Může se jednat o programy podpory podnikání stanovené vládou, ministerstvem, krajem, obcí, případně jinou veřejnou institucí. Účelem těchto
programů je ve většině případů, aby podnikatelé měli usnadněný přístup
k informacím a penězům, které jim umožní rychlý rozvoj jejich podniku.
V současné době (červen 2009) je v ČR nabízena celá řada programů
na podporu podnikatelů.

Zde se budeme zabývat pouze podporou pro začínající
podnikatele:

• Program START 5 – program je zaměřen na podporu začínajících pod•
•
•

•

nikatelů, kteří nepodnikali v posledních 7 letech. Určitým omezením programu je jeho využitelnost pro všechny regiony ČR vyjma hl. m. Prahy.
OPPK 3.3 Praha 6 – program je určen pro podnikatele v hl. m. Praze.
Podpora pro začínající podnikatele je dostupná pouze v přesně daných oborech činnosti.
OPPA 2.2 Praha 6 – program je určen k podpoře tzv. sociálních podniků,
které působí na území hl. m. Prahy.
IOP 3.1 C Sociální ekonomika – program je určen k podpoře nově
vznikajících tzv. sociálních podniků, tedy podniků, které zaměstnávají
min. 30 % osob ze znevýhodněných skupin obyvatelstva a své zisky investují do rozvoje podniku. Program je určen pro všechny regiony ČR
s výjimkou hl.m. Prahy a je zaměřen na podporu investičních projektů.
OP LZZ 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti 7 – program je určen
k podpoře nově vznikajících tzv. sociálních podniků, tedy podniků,
které zaměstnávají min. 30 % osob ze znevýhodněných skupin obyvatelstva a své zisky investují do rozvoje podniku. Program je určen
pro všechny regiony ČR s výjimkou hl. m. Prahy a je zaměřen na podporu neinvestičních projektů.

5 www.czechinvest.cz
6 www.oppk.cz; www.oppa.cz
7 www.strukturalni-fondy.cz (sekce: „IOP“)
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8. Jak se platí daně?
Pokud podnikáme v ČR, můžeme se setkat s různými druhy daní.
V této příručce si uvedeme ty daně, se kterými se setkávají podnikatelé
nejčastěji. Přehled o všech platných daních a podmínkách, za kterých
musíte danou daň platit či nikoli, získáte v publikacích „daňové zákony“.8
Protože daně v ČR jsou komplikovanou oblastí, je jejich vysvětlení
v této příručce uvedeno velmi zjednodušenou formou, která má sloužit k předání základního povědomí o daních a jiných odvodech, které je
nutné platit v ČR. V případě, že potřebujeme zjistit podrobné informace,
doporučujeme kontaktovat podnikatelského nebo daňového poradce.

8 www.mfcr.cz (sekce „Daně a poplatky“ → „Daňový systém ČR“); publikace Daňové zákony lze zakoupit
v knihkupectvích po celé České republice
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Níže uvádíme daně a jiné odvody, kterým se budeme věnovat v této
příručce.

U jednotlivých daní je uvedena instituce, u které je podnikatel
povinen se registrovat k placení této daně a odvodů:

• Daně z příjmů – finanční úřad
• Všeobecné zdravotní pojištění – zdravotní pojišťovna živnostníka nebo
zaměstnance

• Sociální zabezpečení – Česká správa sociálního zabezpečení
• Daň z přidané hodnoty – finanční úřad
• Daň silniční – finanční úřad

D a ň z p ř í jm ů , o d vo d y n a v š eo b ecn é z d r a votn í poj i š t ě n í
a  soc i á ln í z a b ezpečen í

V dalším textu obecně popíšeme, kdo je povinen daň z příjmů a další
odvody platit. Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze „Kolik budeme
platit na daních?“
Daně z příjmů, odvody na všeobecné zdravotní pojištění a sociální
zabezpečení, vycházejí z velikosti příjmu podnikatele (případně zaměstnance). Protože je výše těchto daní pro podnikající fyzické osoby
(většinou živnostníky) odlišná od jejich výše pro společnost s ručením
omezeným (s. r. o.), uvedeme i vysvětlení těchto daní odděleně pro každou skupinu.
Níže můžeme vidět zjednodušené srovnání daní z příjmů a jiných odvodů, které je povinen platit živnostník a společnost s ručením omezeným
(s. r. o.). Důležité je také uvědomit si, že pokud společník (vlastník) s. r. o.
pracuje v této společnosti, pak ze svého příjmu platí podobné daně jako
zaměstnanec. Níže uvedené daně ze zisku s. r. o. se tedy týkají společnosti, nikoli příjmu jejího společníka (vlastníka).
Dále velmi zjednodušeně nastíníme rozdíl mezi výnosy a náklady,
příjmy a výdaji z pohledu výše srovnání:
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Živnostník

Společnost
s ručením omezeným

•

•

•
•

Živnostník daně odvádí ze zisku
(z příjmů po odečtení výdajů
souvisejících s podnikáním;
případně z výnosů po odečtění
nákladů).
Daň z příjmů
Níže uvedené odvody platíme
z poloviny našeho zisku:
– všeobecné zdravotní
pojištění
– sociální zabezpečení
– nemocenské pojištění
(dobrovolné)

•
•

Společnost daně odvádí ze zisku
(z výnosů po odečtení nákladů
souvisejících s podnikáním).
Daň z příjmů
Pokud společník zároveň pracuje
pro s. r. o., pak ze svého příjmu
platí daň a odvody podobně jako
zaměstnanci:
– daň z příjmů
– všeobecné zdravotní pojištění
– sociální zabezpečení
– nemocenské pojištění
(dobrovolné)

Výnos je peněžním vyjádřením výkonů v souvislosti s podnikáním
(především se jedná o prodej našich výrobků a služeb). Tržby za zboží
jsou výnosem v okamžiku vystavení faktury, i když skutečné peníze za realizované zboží resp. služby obdržíme později při zaplacení faktury zákazníkem. Výnos tedy vzniká v okamžiku vystavení faktury, zatímco příjem
(tzn. reálný přírůstek peněz) vzniká až v okamžiku úhrady faktury. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o součet peněz, které jsme obdrželi
na bankovní účet, případně v hotovosti, a také o peníze, které máme obdržet za poskytnuté výkony (např. na základě námi vystavených faktur).
Náklad je peněžním vyjádřením spotřeby v souvislosti s podnikáním (např. nákup surovin nebo platba nájemného). Přijatá faktura od dodavatele představuje náklad, i když skutečné peníze za spotřebované
(nakoupené) zboží resp. služby vynaložíme později při zaplacení faktury
dodavatele. Náklad tedy vzniká v okamžiku přijetí faktury, zatímco výdej
(tzn. reálný úbytek peněz) vzniká až v okamžiku úhrady.
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Z výše uvedeného vyplývá, že pro určení našeho zisku jsou příjmy
peněžením vyjádřením výkonů souvisejících s podnikáním, které nám byly
uhrazeny. Výdaje jsou naproti tomu spotřebou, kterou jsme již uhradili.
Jak jsme již zmínili v úvodu, daně v ČR jsou komplikované, proto i výše
uvedené srovnání je velmi obecné a bez dalších podrobností (nezabýváme se např. slevami na dani, souběhem zaměstnání a podnikání atd.).
U cizinců rovněž záleží na typu povolení k pobytu na území ČR, zdali
budou povinně účastni všeobecného zdravotního pojištění nebo budou
povinni využít jiné formy zdravotního pojištění (podrobné informace lze
získat u zdravotních pojišťoven, případně u podnikatelského poradce).
V případě potřeby doporučujeme konzultovat problematiku daní s podnikatelským nebo daňovým poradcem.
Z výše uvedeného srovnání je zřejmé, že zdanění živnostníků oproti
společnosti s ručením omezeným je dosti odlišné. Musíme si ovšem uvědomit, že živnostník může zdaněný zisk použít v plné výši pro své osobní
účely, kdežto zdaněný zisk společnosti s ručením omezeným zůstává
v této společnosti a pokud si jej chtějí společníci (vlastníci) rozdělit,
podléhá dalším daním.

D a ň z p ř i d a n é h o d not y

V případě, že obrat našeho podniku přesáhne za posledních 12 kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč, musíme se registrovat k dani
z přidané hodnoty. Pokud náš obrat nepřekročí tuto částku, není naší povinností se k dani z přidané hodnoty registrovat.
Daň z přidané hodnoty je počítána z ceny produktů, které prodáváme. Např. pokud budeme chtít prodávat mobilní telefony za 10 000 Kč,
musíme poté k této ceně připočítat daň z přidané hodnoty. Prodejní cena
se tak zvýší o tuto daň, např. při dani 19 % bude výsledná prodejní cena
10 000 × 1,19 = 11 900 Kč. Z této částky poté zaplatíme 1 900 Kč na dani
(místně příslušnému finančnímu úřadu) a 10 000 Kč bude náš příjem
z prodeje produktu.
Podobně, pokud nakupujeme zboží či služby v souvislosti s naším
podnikáním, můžeme zažádat o vrácení daně z přidané hodnoty.
Pokud bychom v rámci svého podnikání nakoupili výše zmíněný telefon za 11 900 Kč, můžeme požádat o vrácení daně ve výši 1 900 Kč
(toto platí pouze za podmínky, že zboží či služby nakupujeme od osoby,
která je rovněž registrována k dani z přidané hodnoty).
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Výše daně z přidané hodnoty je v současné době u většiny zboží
a služeb 19 %. U některých druhů zboží a služeb ovšem platí snížená
sazba 9 %. Přesné vymezení zboží a služeb, které spadají do kategorie
19 % nebo 9 %, je vymezeno v příloze zákona o dani z přidané hodnoty. 9
Pokud nejsme registrováni k dani z přidané hodnoty, pak na výše uvedené můžeme zapomenout a k ceně svých výrobků, služeb nebudeme
žádnou daň přičítat. Jestliže se tedy rozhodneme prodat např. počítač
za 15 000 Kč, prodáme tento počítač za 15 000 Kč.

D a ň s i ln i čn í

Pokud ve svém podnikání používáme vozidlo (ať již vozidlo soukromé,
nebo vozidlo zakoupené do podniku), musíme se registrovat k platbě silniční daně.10 Výše daně se liší dle technických parametrů vozidla.

9 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty: portal.gov.cz
10		 zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani: portal.gov.cz
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9. Co s účetnictvím?
Každý podnikatel v ČR musí vést určitou evidenci svých aktivit,
především příjmů a výdajů (případně výnosů a nákladů), majetku a závazků. Většinou lidé používají pro tuto evidenci pojem účetnictví.
Pokud jsme živnostníkem, pak ve většině případů není naší povinností
vést účetnictví, ale budeme si moci zvolit, jakou účetní evidenci z níže
uvedených povedeme:
Účetnictví (podvojné účetnictví)
Jedná se o nejkomplikovanější systém evidence ze tří zde uvedených
(dříve jsme se mohli setkat s pojmy jednoduché účetnictví a podvojné účetnictví. V současné době mohou podnikatelské subjekty používat pouze podvojné účetnictví. Jednoduché účetnictví bylo zrušeno a nahrazeno systémem daňové evidence).
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Daňová evidence
Jedná se o méně náročný systém evidence než účetnictví, který je
běžně využíván živnostníky, kteří chtějí prokazovat své výdaje související
s podnikáním.
Výdaje uplatňované procentem z příjmů
Jedná se o zákonnou možnost, kdy živnostník může stanovit své výdaje
přesně stanoveným procentem z příjmů, kterých dosáhl v daném kalendářním roce. Zmíněné procento je stanoveno v zákoně o daních z příjmů 11
a liší se dle druhu živnosti.
Je pouze na rozhodnutí živnostníka, který z výše uvedených způsobů
evidence se rozhodne vést. Také je možné způsoby evidence měnit a to
vždy pro nový kalendářní rok. Změna způsobu evidence může být dobrovolná nebo povinná ze zákona. V případě potřeby doporučujeme konzultovat tuto problematiku s podnikatelským nebo daňovým poradcem.
Společnost s ručením omezeným je povinna vést účetnictví.
Výše uvedené možnosti účetní evidence může podnik vést vlastními
silami (v případě malých podniků se jedná většinou o majitele firmy)
nebo může využít externího poradce. Jedná se buď o daňové poradce
nebo firmy zabývající se vedením účetnictví a daňové evidence. Tyto
poradenské společnosti nám rovněž mohou vyhotovit daňová přiznání
a jiné formuláře, které je podnik povinen odevzdávat. Ceny za tyto služby
se většinou odvíjejí od způsobu účetní evidence a počtu zpracovávaných
dokladů.12
Ke splnění zákonných požadavků na vedení účetní evidence a požadavků ze strany našich zákazníků je dále nutné, abychom uměli pracovat s tzv. účetními a daňovými doklady, které budeme předávat našim zákazníkům a které obdržíme od našich dodavatelů. Také bychom neměli
zapomenout na vyhotovení razítka naší firmy, které budeme potřebovat
téměř každý den.
11 Zákon č. 586 /1992 Sb., o daních z příjmu
12 Ceny za tyto služby se odvíjí od množství účetních dokladů a nejsou jednotné.
V současné době (rok 2009) se pohybují v uvedené výši (ceny jsou určeny pro malé podniky):
Účetnictví: 15 000 – 25 000 Kč / rok
Daňová evidence: 3 000 – 10 000 Kč / rok
Zpracování samostatného daňového přiznání: 1 500 – 5 000 Kč / rok
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Mezi základní doklady, které bychom měli mít v našem podniku připravené, patří faktura, příjmový pokladní doklad, paragon (či jiný typ účtenky
za platbu přijatou od zákazníka), výdajový pokladní doklad, dobropis.
Pokud budeme přijímat platby v hotovosti, pak většina automatických pokladen určitý typ účtenky automaticky vyprodukuje a rovněž pokladna bude sama shromažďovat informace, za kolik bylo zboží prodáno,
kolik bylo vystaveno účtenek a jaký je celkový stav pokladny za určité
období (např. den, týden). Pokud ovšem nebudeme mít tuto automatickou pokladnu, je nutné stav pokladny sledovat jiným způsobem. V praxi
se nejedná o nic složitého. Jedná se pouze o to, že musíme sledovat jednotlivé příjmy, výdaje a konečný zůstatek pokladny. Můžeme buď vše
zapisovat na papír nebo můžeme využít počítače. Jednoduchou ukázku
evidence pokladny můžeme vidět v následující tabulce:
P o k l a d n a

p o d n i k u

X Y

(neplátce DPH)

Datum

Popis

Příjem

1. 1. 2009

Počáteční
zůstatek

Vý d e j

Zůstatek

2. 1. 2009

Prodej zboží

2 000,00 Kč

52 000,00 Kč

2. 1. 2009

Prodej zboží

1 000,00 Kč

53 000,00 Kč

2. 1. 2009

Prodej zboží

5 000,00 Kč

2. 1. 2009

Poštovné

–150,00 Kč

57 850,00 Kč

2. 1. 2009

Nájemné

–15 000,00 Kč

42 850,00 Kč

2. 1. 2009

Prodej zboží

50 000,00 Kč

2 000,00 Kč
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10. Shrnutí kroků potřebných
k založení živnosti
či obchodní společnosti
Nyní již máte informace potřebné k tomu, abyste se lépe zorientovali
v situaci při zakládání živnosti či obchodní společnosti, víte, co je potřeba si promyslet a udělat proto, aby byl váš podnik úspěšně založen
a aby v budoucnu splňoval svůj účel. Na tomto místě si přehledně zopakujeme kroky potřebné k zahájení podnikání. Tento výčet můžete použít jako
seznam, ve kterém si odškrtnete, co jste již splnili a co vás ještě čeká.
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Nyní si můžete projít seznam důležitých kroků
na cestě k vašemu podnikání:

• Promyšlení podnikatelského záměru
• Vytvoření podnikatelského plánu (včetně místa podnikání, počtu

•
•

•
•
•
•

případných zaměstnanců, způsobu reklamy atd.)
– Shrnutí
– Základní informace
– Produkt
– Výrobní proces
– Trh
– Prodej a marketing
– Analýza rizik
– Finance
– Dodatky
Příprava dokumentů potřebných pro založení živnosti či obchodní
společnosti (přesný seznam naleznete v kapitolách „Jak založit živnost“ a „Jak založit společnost“)
Registrace a místo podniku
– Ohlášení živnosti (ohlášení na živnostenském úřadě) nebo
– Založení a vznik obchodní společnosti (navštívit notáře a živnostenský úřad)
– Registrace u příslušných institucí – finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna (možnost využít jednotného registračního formuláře při registraci na živnostenském úřadě)
Příprava realizace záměru – vybavení místností, nákup materiálu,
propagace produktu či služby
Pořízení formulářů potřebných pro provoz firmy (např. výdajové
a příjmové pokladní doklady, faktury, kniha jízd apod.)
Kontrola všech kroků a jejich správnosti
Zahájení samotné činnosti
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Závěr
V této příručce jsme popsali podnikání jako možnost cesty na otevřený trh práce a snažili jsme se stručně a přehledně nastínit proces,
kterým je třeba projít, pokud se rozhodneme na tuto cestu vydat. Jedná se
samozřejmě o nástin zjednodušující, v legislativě je mnoho detailů, které by
bylo možné doplnit. Naším cílem však bylo spíše ukázat možnosti a popsat základy, po jejichž přečtení bude každý vědět, co má zhruba dělat,
popřípadě, kam se obrátit a kde získat doplňující informace. Některé body
v příručce zmíněné (výše správních poplatků či daní, způsob registrace
živnosti apod.) se také mohou poměrně často měnit, podle změn stanovených legislativou v České republice. I v tomto případě je dobré vědět,
kam se obrátit s žádostí o radu k nové situaci, v příloze je uvedeno množství odkazů, se kterými je dobré pracovat i v budoucnosti.
Doufáme, že se nám cíl naší příručky – přinést čtenářům informace
o možnostech podnikání v České republice, o tom, co je potřeba k založení podniku (ať už po stránce legislativní, finanční či z pohledu dobrého podnikatelského záměru), aby se dokázali v této problematice lépe
zorientovat – podařilo naplnit, a že příručka bude sloužit velké skupině
lidí jako praktický rádce a průvodce, ke kterému je možné se vždy vracet
v případě pochybností.
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Slovníček pojmů

Marketing – Je dnes velmi potřebnou koncepcí obchodní politiky firmy. Jeho úkolem
je zařídit maximální ekonomický efekt podniku tím, že vytvoří po svých produktech
poptávku.
Odpovědný zástupce – Osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný
provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli
ve smluvním vztahu.
Podnikání – Rozumí se tím soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Podnik – Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek
podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu
sloužit. Podnik je věc hromadná.
Podnikatelský plán – Dokument, který popisuje základní smysl existence firmy,
dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Objasňuje podnikatelský záměr ve vztahu
ke konkurenci a k potřebným finančním prostředkům.
Reklama – Obchodně propagační akce za cílem zlepšení hospodářské situace
podniku.
SWOT analýza – Studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého projektu
zjištěním silných a slabých stránek (Strengths, Weaknesses), příležitostí a hrozeb
(Opportunities, Threats).
Živnost – Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
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Příloha – Kolik budeme
platit na daních?

Ú vo d k p ř í l o z e
Tato příloha doplňuje kapitolu „Jak se platí daně?“, kterou nalezneme ve druhé
části naší příručky. Příloha se zabývá výpočtem daní a dalších odvodů u živnostníků
a zaměstnanců. S pomocí této přílohy si sami budete moci vypočítat, kolik zaplatíte
na dani z příjmů a na dalších odvodech.
Chtěli bychom upozornit, že výpočty uvedené v této příloze byly platné při stavu
legislativy k 31. 5. 2009. Se změnou zákonů bude postupně docházet ke změnám sazeb daní a dalších odvodů. Stejně tak může dojít ke změně ve způsobu výpočtu. Vždy
je vhodné překontrolovat, zdali jsou výpočty zde uvedené stále aktuální. Právě časté
změny zákonů v České republice nás vedly k tomu, že jsme tyto výpočty, o které mají
budoucí podnikatelé velký zájem, vyčlenili do samostatné přílohy a umožnili tak delší
nadčasovost základního textu této příručky.
Pro větší přehlednost jsme se museli dopustit i v této příloze některých zjednodušení, proto je nutné brát vypočtené hodnoty jako orientační.

J a k p r a c ova t s t o u t o p ř í l o h o u ?
Protože popisovaná problematika není jednoduchá, doporučujeme čtenářům nejprve přečíst celý text přílohy. Na začátku textu a možná i po prvním přečtení nebudete
mít v této problematice jasno. V tomto případě doporučujeme vrátit se k příkladům
na konci přílohy a pokusit se je samostatně vypočítat s pomocí informací, které jsou
před závěrečnými příklady.
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Ko l i k z a p l a t í n a d a n í c h a j i ný c h o dvo d e c h
živnostníci?
V dalším textu předpokládáme, že osoba podniká na základě živnostenského
oprávnění, žije sama v domácnosti a nemá žádné jiné příjmy než z podnikání. Podnikání trvalo po celý rok 2009.

V š eo b ecn é z d r a votn í poj i š t ě n í

Odvody na všeobecné zdravotní pojištění počítáme vždy za daný kalendářní rok
(tedy z příjmů od 1. 1. XX do 31. 12. XX). Výši odvodů vypočítáme na předepsaném tiskopise, který obdržíme u své zdravotní pojišťovny (většinou bývá možnost stáhnout si tento
tiskopis na internetu). Tiskopis je vhodné odevzdat do 31. 3. XX + 1 rok (tedy do 31. 3.
následujícího roku). Od částky, kterou jsme vypočetli, se odvíjí výše záloh, které musíme
platit měsíčně v následujícím roce a to vždy nejpozději k 8. dni následujícího měsíce.
Částka, ze které vypočítáme výši naší platby na všeobecné zdravotní pojištění,
se nazývá vyměřovací základ. Vyměřovacím základem je 50 % našich příjmů z podnikání po odečtení výdajů. Pokud vyměřovací základ vynásobíme 13,5 %, vypočítáme
samotný odvod na všeobecné zdravotní pojištění.

Důležité údaje o minimálních a maximálních odvodech
na všeobecné zdravotní pojištění:

• Minimální roční vyměřovací základ 141 330 Kč.
• Minimální měsíční záloha pro rok 2009 je ve výši 1 590 Kč (tato záloha je splatná
nejpozději k 8. dni následujícího měsíce – pokud tedy začneme podnikat 1. 7. 2009,
je naše měsíční záloha za červenec splatná nejpozději 8. srpna 2009. Pokud bychom
zálohu zaplatili později, bude nám účtován úrok z prodlení).

• Maximální vyměřovací základ pro rok 2009 je 48 násobek průměrné mzdy (z částky nad tuto hodnotu neodvádíme platby na veřejné zdravotní pojištění). V roce 2009
tato částka činí 1 130 640 Kč.

Postup výpočtu za tok 2009:

• (příjmy – výdaje) × 0,5 × 0,135 = výše ročního odvodu na všeobecné zdravotní pojištění.
• Výše ročního odvodu / 12 = výše měsíční zálohy na zdravotní pojištění na rok 2010.
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Příklad výpočtu:
Příjmy

Výdaje

600 000

Rozdíl

300 000

300 000

Vyměřovací
základ

150 000

R o č n í o dvo d

Měsíční
záloha
p ro ro k 2 0 1 0

20 250

1 688

K 31. 3. 2009 je vhodné u své zdravotní pojišťovny odevzdat daný tiskopis.

Dále jsme povinni v následujících 8 dnech zaplatit odvod
na všeobecné zdravotní pojištění za rok 2009 a to ve výši:

• Roční odvod – zaplacené měsíční zálohy v roce 2009 = výše doplatku odvodu
za rok 2009.

Poznámka: u cizinců záleží na typu povolení k pobytu, zda budou účastni všeobecného zdravotního pojištění.

S oc i á ln í z a b ezpečen í

Stejně jako u všeobecného zdravotního pojištění vycházíme při výpočtu sociálního
zabezpečení z vyměřovacího základu, který se stanoví stejným způsobem, tedy 50 %
z příjmů po odečtení výdajů. Odvody na sociální zabezpečení se vypočítají na tiskopisu vydávaném Českou správou sociálního zabezpečení (tiskopis je rovněž možno
stáhnout na internetu www.cssz.cz). Tento tiskopis za období 1. 1. XX – 31. 12. XX musíme podat na pobočku České správy sociálního zabezpečení, kde jsme registrováni,
do 30. 4. XX + 1 rok (tedy do 30. 4. následujícího roku).

Platby sociálního zabezpečení se skládají z:

Důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

• Sazba 29,2 %
• Minimální vyměřovací základ 70 668 Kč
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• Minimální měsíční záloha pro rok 2009 je ve výši 1 720 Kč (tato záloha je splatná nejpozději k 20. dni následujícího měsíce – pokud tedy začneme podnikat 1. 7. 2009,
je naše měsíční záloha za červenec splatná nejpozději 20. srpna 2009. Pokud bychom zálohu zaplatili později, bude nám účtován úrok z prodlení).

• Maximální vyměřovací základ pro rok 2009 je 48 násobek průměrné mzdy (z částky nad tuto hodnotu neodvádíme důchodové pojištění ani příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti). V roce 2009 tato částka činí 1 130 640 Kč.
Nemocenského pojištění – 1,4 % (účast na nemocenském pojištění je dobrovolná)

• Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2009 je 4 000 Kč.

Postup výpočtu za rok 2009:

• (příjmy – výdaje) × 0,5 × 0,292 = výše ročního odvodu na důchodové pojištění
a státní politiku zaměstnanosti

• (příjmy – výdaje) × 0,5 × 0,014 = výše ročního odvodu na nemocenské pojištění
• Výše ročního odvodu / 12 = výše měsíční zálohy
Podnikatel se může rozhodnout, že dobrovolně zvýší částku, která vychází z rozdílu
příjmy – výdaje a tak zvýšit své odvody na důchodové pojištění nebo nemocenské
pojištění.
Dále se budeme věnovat pouze výpočtu povinných odvodů na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti.
Příklad výpočtu (v Kč):
(nebudeme se zabývat výpočtem nemocenského pojištění, které je dobrovolné)
P ř íjmy

Výdaje

600 000

300 000

R ozdíl

300 000

Vyměřovací
základ

150 000

R o č n í o dvo d

Měsíční
záloha
p ro ro k 2 0 1 0

43 800

3 650

Nejpozději k 30. 4. 2010 jsme povinni na pobočce České správy sociálního zabezpečení, kde jsme registrováni, odevzdat daný tiskopis a do 8. 5. 2010 zaplatit odvod
na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti za rok 2009.
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A to ve výši:

• Roční odvod – zaplacené měsíční zálohy v roce 2009 = výše doplatku odvodu
za rok 2009.

Daň z p říjm ů

Daň z příjmů z podnikání odvádíme z rozdílu mezi příjmy a výdaji a to za kalendářní rok. Výpočet provedeme vyplněním tiskopisu „Daňové přiznání z příjmů fyzických
osob“. Tiskopis je k dispozici na každém finančním úřadě a je rovněž ke stažení na internetových stránkách Ministerstva financí.13
Tiskopis je nutné vyplnit a podat a daň zaplatit do 31. 3. XX + 1 rok (tedy do 31. 3.
následujícího roku).
Daň z příjmů je v současné době stanovena ve výši 15 %.
Postup výpočtu:
1. příjmy – výdaje = daňový základ
2. daňový základ – položky odčitatelné od základu daně = upravený základ daně
3. upravený daňový základ × 0,15 = daňová povinnost
4. daňová povinnost – sleva na dani = daňová povinnost po slevách na dani
5. daňová povinnost po slevách na dani – zaplacené zálohy = výsledná daňová povinnost
Příklad výpočtu (v Kč):
Příjmy: 600 000 Kč;
výdaje: 300 000 Kč;
sleva na dani na poplatníka v roce 2009: 24 840 Kč.
1. 600 000 – 300 000 = 300 000
2. 300 000 – 0 = 300 000
3. 300 000 × 0,15 = 45 000
4. 45 000 – 24 840 = 20 160
5. 20 160 – 0 = 20 160

13 www.mfcr.cz
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Výslednou daňovou povinnost ve výši 20 160 Kč musíme zaplatit nejpozději v termínu odevzdání daňového přiznání za rok 2009, tedy k 31. 3. 2010.
Pokud daňová povinnost nepřevýší částku 30 000 Kč, nejsme povinni v průběhu
roku 2010 platit zálohy na daň z příjmů.
Přehledně si vše ještě jednou uvedeme na následujících příkladech:

P ř í kl a d 1

Podnikatel podnikající na základě živnostenského oprávnění zahájil své podnikání
k 1. 7. 2009. Protože nedosahuje jiných příjmů než z podnikání, byl od tohoto měsíce
povinen platit zálohy na všeobecné zdravotní pojištění v minimální výši 1 590 Kč / měsíc
a rovněž zálohy na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti v minimální výši
1 720 Kč / měsíc. Podnikatel se rozhodl, že nebude odvádět platby na nemocenské pojištění. Do 31. 12. 2009 dosáhl příjmů z podnikání ve výši 650 000 Kč a jeho výdaje činily 325 000 Kč.
Jaké budou odvody podnikatele na všeobecné zdravotní pojištění, důchodové
pojištění a státní politiku zaměstnanosti? Jaké budou měsíční zálohy na tyto odvody
pro rok 2010? Jaká bude daňová povinnost podnikatele k dani z příjmu? V jakých lhůtách je povinen podat tiskopisy k odvodům a k dani?

Jaké budou odvody podnikatele
na všeobecné zdravotní pojištění?

• (650 000 – 325 000) × 0,5 × 0,135 = 21 938 Kč (výše odvodů za rok 2009)
• Měsíční zálohy zaplacené v roce 2009 za období od 1. 7. – 31. 12. 2009 (celkem tedy
6 měsíců):

• 6 × 1 590 = 9 540 Kč (výše zaplacených záloh v roce 2009)
• 21 938 – 9 540 = 12 398 Kč (doplatek = výše odvodů za rok 2009 – zaplacené zálohy
v roce 2009)

• P o d n i k a t e l b y m ě l d o 3 1. 3 . 2 0 1 0 p o d a t t i s k o p i s s v é z d r a v o t n í p o j i š ťo v n ě
a do 8. 4. 2010 doplatit 12 398 Kč.
Jaké budou měsíční zálohy pro rok 2010?

• 21 938 / 6 = 3 657 Kč ⇒ Výši odvodu za rok 2009 dělíme šesti, protože podnikatel v roce
2009 podnikal pouze 6 měsíců. Zálohy ovšem počítáme na 12 měsíců následujícího roku.
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• Podnikatel musí již za měsíc březen 2010 zaplatit měsíční zálohu ve výši 3 657 Kč.
Tato záloha je splatná do 8. 4. 2010. Výše dalších měsíčních záloh bude 3 657 Kč a to
až do doby podání dalšího tiskopisu – tedy pravděpodobně do 31. 3. 2011.

Jaké budou odvody podnikatele na důchodové pojištění
a státní politiku zaměstnanosti?

• (650 000 – 325 000) × 0,5 × 0,292 = 47 450 Kč (výše odvodů za rok 2009)
• Měsíční zálohy zaplacené v roce 2009 za období od 1. 7. – 31. 12. 2009 (celkem tedy
6 měsíců):

• 6 × 1 720 = 10 320 Kč (výše zaplacených záloh v roce 2009)
• 47 450 – 10 320 = 37 130 Kč (doplatek = výše odvodů za rok 2009 – zaplacené zálohy
v roce 2009)

• Podnikatel musí do 30. 4. 2010 podat tiskopis České správě sociálního zabezpečení
a nejpozději do 8. 5. 2010 doplatit 37 130 Kč.
Jaké budou měsíční zálohy pro rok 2010?

• 37 130 / 6 = 6 189 Kč ⇒ Výši odvodu za rok 2009 dělíme šesti, protože podnikatel
v roce 2009 podnikal pouze 6 měsíců. Zálohy ovšem počítáme na 12 měsíců následujícího roku.

• Podnikatel bude v dalších měsících platit měsíční zálohu ve výši 6 189 Kč. Tato záloha je splatná vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Jaká bude daňová povinnost podnikatele k dani z příjmu?

• Podnikatel nesnižuje svůj základ daně např. o poskytnuté dary a uplatňuje pouze
základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč.

• (650 000 – 325 000) × 0,15 – 24 840 = 23 910 Kč.
• Podnikatel musí do 31. 3. 2009 podat formulář daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob a do stejného data zaplatit daň ve výši 23 910 Kč.
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P ř í kl a d 2

Podnikatel začal podnikat 25. 2. 2009. Dále vyjdeme ze stejných podmínek
jako u příkladu 1 s rozdílem ve výši příjmů a výdajů. Příjmy podnikatele za období
od 25. 2. do 31. 12. 2009 byly ve výši 250 000 Kč, výdaje podnikatele činily 150 000 Kč.
Jaké budou odvody podnikatele na všeobecné zdravotní pojištění, důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti? Jaké budou měsíční zálohy na tyto odvody pro
rok 2010? Jaká bude daňová povinnost podnikatele k dani z příjmu? V jakých lhůtách
je povinen podat tiskopisy k odvodům a dani?

Jaké budou odvody podnikatele na všeobecné zdravotní pojištění?

• (250 000 – 150 000) × 0,5 × 0,135 = 13 500 Kč (výše odvodů za rok 2009)
• Měsíční zálohy zaplacené v roce 2009 za období od 25. 2. – 31.12. 2009 (celkem tedy
11 měsíců):

• 11 × 1 590 = 17 490 Kč (výše zaplacených záloh v roce 2009)
• Protože je částka 17 490 Kč zaplacená na měsíčních minimálních zálohách vyšší než
částka vypočtená dle skutečně dosažených příjmů podnikatele, nebude podnikatel
nic doplácet, ale nebudou mu také žádné peníze vráceny, neboť odvody nesmějí být
nižší než stanovená minimální částka.

• Podnikatel by měl do 31. 3. 2010 podat tiskopis své zdravotní pojišťovně.
Jaké budou měsíční zálohy pro rok 2010?

• Podnikatel bude platit minimální měsíční zálohy i v roce 2010. Výše těchto záloh zveřejní zdravotní pojišťovny na začátku roku 2010.

• Podnikatel musí již za měsíc březen 2010 zaplatit měsíční zálohu v minimální výši pro
rok 2010. Tato záloha je splatná do 8. 4. 2010.

Jaké budou odvody podnikatele na důchodové pojištění
a státní politiku zaměstnanosti?

• (250 000 – 150 000) × 0,5 × 0,292 = 14 600 Kč (výše odvodů za rok 2009)
• Měsíční zálohy zaplacené v roce 2009 za období od 25. 2. – 31. 12. 2009 (celkem tedy
11 měsíců):
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• 11 × 1 720 = 18 920 Kč (výše zaplacených záloh v roce 2009)
• Protože je částka 18 920 Kč zaplacená na měsíčních minimálních zálohách vyšší než
částka vypočtená dle skutečně dosažených příjmů podnikatele, nebude podnikatel
nic doplácet, ale také mu nebudou žádné peníze vráceny, neboť odvody nesmějí být
nižší než stanovená minimální částka.

• Podnikatel musí do 30. 4. 2010 podat tiskopis své České správě sociálního zabezpečení.
Jaké budou měsíční zálohy pro rok 2010?

• Podnikatel bude platit minimální měsíční zálohy i v roce 2010. Výše těchto záloh zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení na začátku roku 2010.

Jaká bude daňová povinnost podnikatele k dani z příjmu?

• Podnikatel nesnižuje svůj základ daně např. o poskytnuté dary a uplatňuje pouze
základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč.

• (250 000 – 150 000) × 0,15 – 24 840 = –9 840 Kč (daňová povinnost 0 Kč).
• Podnikatel musí do 31. 3. 2009 podat formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daňová povinnost podnikatele je 0 Kč (nebude tedy platit žádnou
daň). A také mu nebudou žádné peníze vráceny.

Ko l i k z a p l a t í m e n a d a n í c h a j i ný c h o dvo d e c h
za zaměstnance?
Předpokládáme, že zaměstnanci pracují na hlavní pracovní poměr (specifikám
zkrácených úvazků se nebudeme věnovat, rovněž se pro zjednodušení v dalším textu
nevěnujeme otázce povinného pojištění proti pracovnímu úrazu).
Zaměstnavatel a zaměstnanec se před podepsáním smlouvy dohodnou na výši
tzv. hrubé mzdy. Hrubá mzda poté slouží zaměstnavateli ke stanovení výše částek,
které bude zasílat za sebe, ale i za zaměstnance příslušným institucím. Veškeré odvody a daně se za zaměstnance platí měsíčně. Zaměstnavatel má poté povinnost
na žádost zaměstnance provést tzv. roční vyúčtování zaplacené daně z příjmů zaměstnance.
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Zaměstnavatel odvádí za sebe i zaměstnance následující:

Daň z příjmů

• za zaměstnance: 15 % (platí se z tzv. superhrubé mzdy)
Odvod na všeobecné zdravotní pojištění

• za zaměstnance: 4,5 % (odvádí se z hrubé mzdy)
• za zaměstnavatele: 9 % (základem pro výpočet odvodu je hrubá mzda)
Odvod na sociální zabezpečení

• za zaměstnance: 6,5 % (odvádí se z hrubé mzdy)
• za zaměstnavatele: 25 % (základem pro výpočet odvodu je hrubá mzda)

Vše si ukážeme na příkladě:
Předpokládáme, že zaměstnanec má hrubou měsíční mzdu 15 000 Kč, nemá jiné
příjmy a žije v domácnosti sám.
Hrubá mzda: 15 000 Kč
Odvody zaměstnavatele:

• Všeobecné zdravotní pojištění: 15 000 × 0,09 = 1 350 Kč
• Sociální zabezpečení: 15 000 × 0,25 = 3 750 Kč
Odvody a daň zaměstnance:

• Všeobecné zdravotní pojištění: 15 000 × 0,045 = 675 Kč
• Sociální zabezpečení: 15 000 × 0,065 = 975 Kč
Daň z příjmů:

• Krok č. 1: 15 000 × 1,34 = 20 100 Kč (tzv. superhrubá mzda)
• Krok č. 2: 20 100 × 0,15 = 3 015 Kč (záloha na daň z příjmů)
• Krok č. 3: 3 015 – 2 070 = 945 Kč (výsledná záloha na daň z příjmů)
(částka 2 070 Kč v kroku č. 3 je měsíční sleva na dani, která nám vyjde z roční slevy
na dani ve výši 24 840 dělené 12 měsíci – 24 840 / 12 = 2 070)
Čistá mzda zaměstnance: 15 000 – 675 – 975 – 945 = 12 405 Kč

• (hrubá mzda – odvody za zaměstnance – daň = čistá mzda)
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• Celkové náklady zaměstnavatele na zaměstnance za jeden měsíc při hrubé mzdě
15 000 Kč činí 20 100 Kč.

• Pokud chceme jako budoucí podnikatelé pouze zjistit, jaké celkové náklady budeme mít na zaměstnance při určité výši hrubé mzdy, vystačíme si s jednoduchým
výpočtem:

• Hrubá mzda × 1,34 = celkové náklady na zaměstnance na jeden měsíc
(v našem příkladě 15 000 × 1,34 = 20 100 Kč)
Začínajícím podnikatelům doporučujeme konzultovat jejich individuální situaci
spojenou s výpočtem odvodů, daní a vyplňováním tiskopisů pro jednotlivé instituce
s účetním, daňovým nebo podnikatelským poradcem. Výpočet a zvláště poté vyplnění tiskopisů není totiž jednoduchou záležitostí.
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Name of the Chapter

Odkazy

Státní instituce:

www.mpo.cz – Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpsv.cz – Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mvcr.cz – Ministerstvo vnitra
www.mzv.cz – Ministerstvo zahraničních věcí
www.cnb.cz – Česká národní banka
www.cssz.cz – Česká správa sociálního zabezpečení
portal.gov.cz – Portál veřejné správy

Podpora podnikání:

www.businessinfo.cz – Portál pro podnikání a export
www.komora.cz – Hospodářská komora ČR
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/promoting_cs.htm – Evropský portál
pro malé a střední podniky

Možnosti financování:

www.czechinvest.cz – Agentura pro podporu podnikání a investic
www.strukturalni-fondy.cz – Fondy Evropské unie dostupné v ČR
www.oppa.cz – Fondy Evropské unie dostupné v hl. m. Praze
www.cnb.cz – Česká národní banka (seznam bankovních domů v ČR)
www.cmzrb.cz – Českomoravská záruční a rozvojová banka
www.cvca.cz – Czech Private Equity and Venture Capital Association
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Další odkazy:

www.vzp.cz – Všeobecná zdravotní pojišťovna
www.navolnenoze.cz – Informace o podnikání a marketingu pro živnostníky

Přehled nejdůležitějších zákonů souvisejících
s otázkou podnikání:

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
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G L E o. p. s. re a l i z u j e o d 1. 1 2 . 2 0 0 8 d o 3 1. 3. 2 011 p ro j e k t „ Po d n i k á n í
jako cesta ze sociálního vyloučení“, který je podpořen z Evropského
s o c i á l ního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita
(OPPA).
Projekt je určen:
• rodičům s dětmi do 15 let
• imigrantům
• osobám dlouhodobě nezaměstnaným

Nabízíme individuální konzultace či školení
v těchto oblastech:
• poradenství • tvorba podnikatelského plánu • reklama • marketing
• účetnictví a daně • komunikační a prezentační dovednosti • možnosti
financování • právní základ • zakládání živnosti či s. r. o. atd.
Všechny naše služby jsou zdarma a jsou poskytovány v češtině i angličtině.
Pro bližší informace kontaktujte naše podnikatelské poradce:
GLE o.p.s.
Křižíkova 185/35
Praha 8 – Karlín
(+420) 221 863 121
(+420) 773 697 875, 876
poradenstvi@gle.co.uk
www.gle.cz

GLE o.p.s. je součást londýnské společnosti Greater London Enterprise (GLE),
k t e r á b y l a z a l o ž e n a v ro c e 1 9 8 2 j a k o a g e n t u r a p ro h o s p o d á ř s k ý ro z v o j
a revitalizaci. GLE zaměstnává více než 200 osob, působí ve Velké Británii
(zejména v Londýně), v Bruselu a od září 2005 v České republice. Jejím majitelem
je 33 městských částí Londýna. GLE je obecně propěšná společnost, působí
na komerční bázi bez dotační podpory, a zisky reinvestuje do další obecně
prospěšné činnosti.
Pražská kancelář GLE je základnou, která může nabídnout odborné znalosti
a dovednosti při zpracování a řízení programů strukturálních fondů EU v oblasti
s o c i á l n í i n t e g r a c e , z a m ě s t n a n o s t i , ro z v o j e p o d n i k á n í a p o d p o r y m a l ý c h
a středních podniků.
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