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Co je to živnost?

Živnost
u

„Živnost je definována jako soustavná činnost provozovaná
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za
účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených
živnostenským zákonem“1

u

S živnostenským listem si můžeme spojit profese jako například
zedník, ekonomického poradce, malíře pokojů, kominíka a další
profese které daná osoba samostatně podniká na již zmíněný
živnostenský list

u

Živnost poznáme podle několika znaků – činnost je soustavná,
vykonává jí samostatně, jedná vlastním jménem, jedná za
účelem dosažení zisku a na vlastní odpovědnost

OSVČ
u

Osoba samostatně výdělečně činná

u

Osoba která má příjem z podnikání (i živnostníci) a nebo jiné
výdělečné činnosti

Rozdělení živností

Rozdělení živností
Živnost dělíme na několik dalších podskupin
u Volná živnost - není zapotřebí odborná či jiná způsobilost
Rozdíly mezi těmito živnosti tkví v konkrétnosti podnikání
u Řemeslná živnost - nutné prokázání odborné způsobilosti či
odborný garant
u Vázaná živnost - nutné prokázání odborné způsobilosti či
odborný garant
u Živnost koncesovaná – nutné prokázání odborné způsobilosti,
nejhůře získatelná a musí vám to povolit stát (příslušný orgán)
Jsou i živnosti na které není potřeba živnostenský list
u Prodej vozidla, pozemku, starožitností, prodej nadbytku
vypěstované úrody, svezení známého který vám zaplatí za
pohonné hmoty

Seznam konkrétních živností
u

Volná živnost – Reklamní činnost, realitní činnost, sklářská práce,

https://www.kurzy.cz/zakony/455-1991-zivnostensky-zakon/priloha-4/
u

Řemeslná živnost – pekařství, zednictví, tesařství, hodinářství, kominictví

https://www.kurzy.cz/zakony/455-1991-zivnostensky-zakon/priloha-1/
u

Vázaná živnost - geologické práce, oční optika, provozování autoškoly

https://www.kurzy.cz/zakony/455-1991-zivnostensky-zakon/priloha-2/
u

Živnost koncesovaná – výroba a úprava alkoholu, ostraha majetku a osob,
pohřební služby

https://www.kurzy.cz/zakony/455-1991-zivnostensky-zakon/priloha-3/

Co je to a jak získat živnostenský list
u

„Živnostenský list, tedy papírový doklad o naší živnosti, dnes již
nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské
oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, vytiskneme
si výpis ze živnostenského rejstříku (viz Rejstříky). Živnostenský
list z dřívějška je také stále platný.“2

u

Potřeba následující – plnoletost, nezadluženost, způsobilost
(nezbytná je také právní bezúhonnost a čistý trestní rejstřík),
kvalifikace – pokud chcete vykonávat živnost jinou než volnou,
občanský průkaz, poplatek 1 000 CZK a vyplněný formulář

Formulář pro získání
živnostenského listu

2)

Kam všude zajít
1.

Živnostenský úřadu při založení živnosti – vyplnění jednotného
registračního formuláře se automaticky přihlásíte k sociální zabezpečení a
zdravotnímu pojištění, pokud při živnosti budete používat automobil,
musíte zde nebo online vyplnit registraci k silniční dani nebo zde můžete
zařídit DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance – pokud není žádný
problém tak na pobočku SSZ a ZP nemusíme zajít

2.

Správa sociálního zabezpečení – „Zde obdržíte variabilní symbol a pokyny
pro zálohové platby sociálního zabezpečení. Jako OSVČ jste u tohoto
úřadu povinni platit sociální pojištění formou měsíčních záloh. U Správy
sociálního zabezpečení jste povinní se zaregistrovat do 8 dnů od vystavení
živnostenského oprávnění. Případně lze registraci udělat pomocí
jednotného registračního formuláře.“3

3.

Zdravotní pojišťovna – zde musíte též nahlásit změnu na OSVČ, platíte zde
měsíční zálohy a musíte ji také navštívit do 8 pracovních dnů od vystavení
živnostenského oprávnění

Sociální a zdravotní pojištění
Každý rok se zvyšuje
u Je to daň kterou odvádíme ze svých výdělků (důchodové zabezpečení a
„politika nezaměstnanosti“)
u

u

Pokud uvědomíme zdravotní pojišťovnu a úřad OSSZ že jsme student nebo
důchodce (nebo je živnost vedlejší) tak první rok nemusíme platit zálohy

u

Pokud je roční příjem přibližně nižší než 60 tisíc (příjmy – výdaje) tak
také nemusíme platit zálohy

u

„Od druhého roku platíme podle Přehledu příjmů, který jsme podali po
skončení roku. Pokud nám v něm vyšla povinnost zálohy platit“4

u

„Paušální daň, která v roce 2021 činí minimálně 5 469 Kč měsíčně, v sobě
zahrnuje: zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč, pojistné na sociální
zabezpečení navýšené od minimální zálohy o 15 % na 2 976 Kč, a daň z
příjmů v symbolické částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na
sociálním pojištění.“5

IČO a DIČ
IČO – identifikační číslo osoby
u Přidělí se při založení živnosti
u 8 unikátních číslic
u Je potřeba pro získání DIČ
DIČ – Daňové identifikační číslo
u
u
u
u
u

Identifikace plátce daní
Přiděluje finanční úřad
poslední dvojčíslí 01
Fyzická osoba dostane stejné DIČ jako rodné číslo (10 čísel + 01)
Právnická osoba dostane stejné DIČ jako IČO (8 čísel + 01)

Příklad ročního
danění při výkonu
živnosti
Uvedené částky jsou už
příjmy – výdaje (hrubý
zisk)

1)

Placení daní
u

Daňové přiznání musíme podat na finanční úřad do 1. dubna
následujícího roku

u

Daň z příjmů se neplatí pokud je roční výdělek menší jak 165 600 KC

u

Existují dvě možnosti vedení daní – reálné náklady a pomocí
výdajového paušálu, doučovatel má nízké náklady a proto je pro něho
výhodnější uplatnit výdajový paušál, pro živnost s vysokými náklady je
výhodnější pracovat s reálnými náklady

Možnost uplatnit výdajový paušál – z ročního výdělku odečteme dané
procenta, rozdíl poté tvoří daňový základ
u

Řemeslné živnosti, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství – 80
% z příjmů

u

ostatní živnosti (volné, vázané i koncesované) – 60 % z příjmů

u

svobodná povolání a autorská tvorba – 40 % z příjmů

u

pronájem – 30 % z příjmů

Doučování - příklad
u

Živnost to je volná – vedlejší

u

Živnost založíme podle návodu na začátku prezentace

u

Celkový výdělek za rok oprostíme od 60% a pokud je zbývající
částka menší než 71 000 CZK (každý rok se tato částka mění),
tak neplatíme daň z příjmů, z sociálního a zdravotního
pojištění, a také pokavaď jsem student či senior

u

I když nemusíme platit nic na daních či zdravotním nebo
sociálním pojištění, tak i přesto musíme podat daňové přiznání
a přehledy na zdravotní pojišťovnu a OSSZ
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