Jak na podnikání
v seniorním věku?
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O projektu

Proč začít podnikat

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) realizuje již druhým rokem projekt Silver Business. Jeho hlavním cílem je motivovat osoby ve
věku 55+ zahájit své vlastní podnikání či se jiným způsobem zapojit do spolupráce
s malými a středními podniky. Seniorní experti a profesionálové v různých oborech
vynikají především svými bohatými zkušenostmi, pracovitostí a spolehlivostí, což
jsou kvality vysoce ceněné nejenom mezi malými firmami a začínajícími start-upy.
Cílem AMSP ČR je podpořit návrat seniorů a pre-seniorů na pracovní trh, ať už
formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, či založením vlastní
živnosti, a docílit tak odpovídajícího využití jejich potenciálu a kapacit, umožnit jim
získat spravedlivé ohodnocení jejich práce a vrátit je zpět do často zpřetrhaných
sociálních vazeb. Zároveň tento projekt umožňuje českým firmám získat zkušené
poradce s dlouholetou praxí z různých oborů.

Individuální podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má ve
srovnání se zaměstnaneckým poměrem své výhody i nevýhody. Samostatné podnikání je velmi silně spojeno s osobním naturelem každé osoby – zda
člověk preferuje vlastní svobodné rozhodování a osobní zodpovědnost za sebe
či své blízké při nesení určitého zvýšeného rizika, či naopak. Jaké hlavní výhody
tedy vlastní podnikání přináší?

Důležitou součástí projektu je i sběr inspirativních příběhů seniorů, kteří již samostatně podnikají či se různými způsoby navrátili do pracovního procesu po vynucené odmlce.

3. Práce jako koníček – Živí vás to, co vás baví. Baví vás to, co vás živí. Práce jako
OSVČ je zároveň velmi pestrá, neboť vedle své odborné práce často vykonáváte
i další činnosti, od logistiky, přes administrativu až ke komunikaci se zákazníky.

Je vám 55+, jste aktivní a máte zájem předávat své zkušenosti dále?
Máte vlastní podnikání a chtěli byste se podělit o svůj životní příběh?

4. Přizpůsobivost – Na rozdíl od větších firem jsou OSVČ schopny se velmi rychle
přizpůsobit změnám a požadavkům nových trendů v jejich oboru. Stejně tak je
výhodou možnost vybrat si své spolupracovníky či zaměstnance.

SILVER BUSINESS

Zapojte se i VY do projektu SILVER BUSINESS! Kontaktujte buď přímo manažera
projektu pana JUDr. Miroslava Somola, CSc. na e-mailové adrese somol@amsp.cz
nebo se zapojte na webových stránkách www.silverbusiness.cz.

v seniorním věku?

1. Svoboda – možnost si samostatně určit, jak bude vaše běžná práce vypadat, jak
ji zorganizujete a kdy a kde ji budete vykonávat.
2. Vlastní zodpovědnost – Na rozdíl od klasického zaměstnaneckého poměru
si můžete svoji pracovní činnost upravovat podle svých představ a samozřejmě
i podle požadavků trhu.

5. Finance – Z finančního hlediska mají OSVČ nižší povinné odvody (sociální
a zdravotní pojištění), než zaměstnanci. Souvisí to se skutečností, že nesou podnikatelské riziko a čerpají minimální státní dávky.

Více o Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR na www.amsp.cz.
Vyd á n o: z á ř í 201 9
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Kdo může

Jak získat

Abyste se mohli stát OSVČ, je potřeba splnit několik základních podmínek.
Osoba, která chce získat živnostenský list musí být zejména:

KROK 1 – NÁVŠTĚVA ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
Osobou samostatně výdělečně činnou se člověk stane vyplněním příslušného
formuláře na kterémkoli živnostenském úřadu (Centrálním registračním místě).

podnikat?

živnostenský list

Plně svéprávná, tj. osoba starší 18 let a způsobilá k právním úkonům
Bezúhonná, tj. osoba která nespáchala žádný úmyslný trestný čin
v souvislosti s podnikáním
Kvalifikovaná v daném oboru podnikání v případě některých živností.

S sebou na živnostenský úřad si připravte:
Doklad totožnosti – občanský průkaz
1.000 Kč pro správní poplatek
Vyplněný Jednotný registrační formulář, který dostanete na úřadě
nebo si jej stáhnete online

Jednotný registrační formulář můžete stáhnout na našich
stránkách, kde se o něm taktéž dozvíte více informací!
https://bit.ly/2kZK0Cz

KROK 2 – VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE
Nejjednodušší variantou je vyplnění Jednotného registračního formuláře, což
zajistí všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení (zahájení živnosti, registrace k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení). Pokud není vyplněn tento formulář, je nutné provést všechny registrace
a ohlášení na příslušných institucích samostatně. Formulář je možné si dopředu
stáhnout, vytisknout a vše připravit z pohodlí domova. Formulář též můžete vyplnit online, podepsat jej elektronickým podpisem a na příslušný úřad či poštu dojít
pouze uhradit správní poplatek. Případně si formulář můžete osobně vyzvednout
na živnostenském úřadě.
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KROK 3 – ZÁPIS DO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Přibližně do týdne od vaší návštěvy úřadu a doložení všech potřebných materiálů
budete zapsáni do živnostenského rejstříku a obdržíte unikátní osmimístné identifikační číslo. Živnostenský rejstřík registruje všechny fyzické osoby, které podnikají, tj. OSVČ. Oficiálním dokladem pro živnostenské podnikání je tzv. výpis ze
živnostenského rejstříku, který můžete obdržet na kterémkoliv živnostenském
úřadě či CzechPointu.

OSVČ jako zaměstnavatel:
Pokud se OSVČ stane zaměstnavatelem
(má zaměstnance na hlavní pracovní
poměr, nebo na dohody), musí se jako
zaměstnavatel registrovat na příslušných
úřadech (finanční úřad, zdravotní pojišťovna,
ČSSZ atd. Tím vznikají vůči zaměstnancům
povinností, které stanoví příslušné právní předpisy - např. na finanční
úřad musí podávat měsíční přehledy; musí uzavřít zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání apod.

KROK 4 – POVINNOSTI VŮČI ZDRAVOTNÍMU A SOCIÁLNÍMU SYSTÉMU
Novému živnostníkovi vzniknou registrací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
a vůči České správě sociálního zabezpečení. Pokud nebyl využit Jednotný registrační formulář, je v obou případech nutné se přihlásit do 8 dnů od registrace
živnosti ve své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Pokud jde
o hlavní podnikatelskou činnost, je nutné platit od jejího začátku měsíční zálohy
na zdravotní i sociální pojištění. Pokud však jde o živnost jen jako vedlejší činnost,
pak se žádné zálohy první rok podnikání platit nemusí. Zdravotní i sociální pojištění
se doplácí nejpozději jeden měsíc po podání daňového přiznání a přehledu příjmů a výdajů OSVČ na příslušnou správu sociálního zabezpečení a na zdravotní
pojišťovnu.
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ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Pokud OSVČ není od placení záloh osvobozena musí odvádět alespoň minimální zálohu na pojistné, která je pro rok 2019 stanovena na 2.208 Kč. Po skončení
finančního roku musí podat daňové přiznání a v návaznosti na to do měsíce od
předložení daňového přiznání i formulář Přehled příjmů a výdajů OSVČ. Do 8 dní
po podání daňového přiznání musí doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou
výší zdravotního pojištění. V případě OSVČ – důchodců je plátcem zdravotního
pojištění stát, který za ně platí měsíčně pojistné v zákonem stanovené výši, nicméně podnikající důchodce platí pojistné ze svého příjmu. Každý rok, po podání
daňového přiznání, má důchodce-podnikatel také povinnost podat Přehled OSVČ
o příjmech a výdajích. Po prvním roce podnikání doplatí zdravotní pojištění jednorázově, po odevzdání Přehledu.
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
V prvním roce podnikání v hlavní činnosti je nutno platit minimální zálohu, která
je pro rok 2019 stanovena na 2.388 Kč, v případě vedlejší živnosti se neplatí žádná
záloha. V dalších letech se platí pojistné dle výše příjmu v předchozím roce, vždy
však alespoň minimální záloha. Pro potřeby sociálního pojištění je podnikání
starobních důchodců považováno za vedlejší činnost a podnikající důchodce tak
neplatí minimální zálohy a pokud jeho výdělky za daný kalendářní rok nepřekročí
zákonem stanovenou hranici (pro rok 2019 stanovena na 78.476 Kč), nemusí platit
sociální pojištění vůbec. Pokud je však hranice překročena, odvádí se zálohy dle
dosaženého zisku.

Více o povinnostech vůči zdravotnímu a sociálnímu systému
naleznete zde:
https://bit.ly/2m4KqYD
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Typy

živností
TYPY ŽIVNOSTÍ
Živnosti jsou zákonem rozděleny do dvou hlavních skupin na koncesované
a ohlašovací. Ohlašovací živnosti se dále dělí na řemeslné, vázané a volné.
Pro výkon živností koncesovaných, řemeslných a vázaných je nezbytná odborná
způsobilost. U těchto živností je nutno doložit doklady, které ji prokazující,
např.: doklady o vzdělání, praxi, odborná osvědčení, oprávnění atd. Živnostenská
činnost se dále dělí na činnost hlavní a vedlejší. Základní podnikatelskou činností
OSVČ je činnost hlavní a OSVČ musí při jejím výkonu platit zálohy na zdravotní
a sociální pojištění. Vedlejší činností se rozumí taková činnost, která je
vykonávána „vedle“ klasického zaměstnání, na mateřské či nemocenské
dovolené, při studiu, ve starobních či invalidním důchodu atd. Při přechodu
z hlavní činnosti na vedlejší (např. při nástupu do zaměstnání či při splnění jiné
podmínky pro vedlejší činnost) se pouze příslušně změní platby zálohy na režim
vedlejší činnosti. Živnost je dle zákona pouze jednou z forem podnikání. Podnikat
lze v některých případech i bez živnostenského oprávnění. Mimo živnost lze
podnikat např. v zemědělské výrobě, lesním a vodním hospodářství, či vykonávat
autorskou činnost, nezávislá povolání (herci, hudebníci, spisovatelé, makléři,
advokáti, daňoví poradci apod.).

PRÁVNÍ ÚPRAVA
Živnostenské podnikání upravuje živnostenský zákon č. 455/1991
v aktuálním znění ze dne 1.12.2018. Základní podmínky pro zahájení
živnostenského podnikání uvádí zákon v § 6 – svéprávnost a bezúhonnost.

Více o koncesích, hlavní a vedlejší podnikatelské činnosti
a podnikání bez živnosti naleznete zde:
https://bit.ly/2m90aK0
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Finanční

PRÁVNÍ ÚPRAVA
Účetnictví je upraveno zákonem 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví
v platném znění).

povinnosti

ÚČETNICTVÍ
OSVČ může své účetnictví vést trojí formou. Nejjednodušší pro začínající OSVČ je
evidence příjmů (pokud chce zdanit příjmy prostřednictvím paušálních výdajů)
a daňová evidence, neboť v tom případě stačí evidovat pouze dvě základní
položky – příjmy/výdaje a majetek/závazky. Plnohodnotné podvojné účetnictví
zpravidla OSVČ vést nemusí, neboť to je povinné pouze pro podnikatele zapsané
v obchodním rejstříku, nebo v případě, že se OSVČ stane plátcem DPH.

Více o vedení účetnictví naleznete ZDE
https://bit.ly/2kZL3Cu

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Po zahájení podnikatelské činnosti se OSVČ s trvalým bydlištěm v ČR musí
registrovat k dani z příjmů fyzických osob. Registrace probíhá přes Jednotný
registrační formulář či přímo na finančním úřadu. Po přihlášení obdrží OSVČ
daňové identifikační číslo (DIČ), které dále využívá při komunikaci s finančním
úřadem nebo je uvádí na daňových dokladech. Po skončení roku musí OSVČ podat
daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu, a to v případě, že její roční příjem překročí
částku 15.000 Kč. I při takto nízkém příjmu z podnikání, který se nezdaňuje, však
musí podat Přehled příjmů a výdajů na Českou správu sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovnu. Poslední termín pro podání daňového přiznání je 1. dubna
následujícího roku a ve stejném termínu je třeba zaplatit vypočtenou daň; využíváli OSVČ daňového poradce, posouvá se termín odevzdání daňového přiznání do
konce června.
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Více o daňovém přiznání naleznete ZDE
https://bit.ly/2mvRo9v

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – EET
EET je online kontrolou hotovostních tržeb inkasovaných podnikateli v rámci
jejich samostatné výdělečné činnosti. Dosud platí režim EET pro provozovatele
stravovacích a ubytovacích zařízení, podnikatele v maloobchodě a velkoobchodě.
Po vstupu v platnost a účinnost letošní novely zákona o EET (pravděpodobně na
začátku roku 2020) bude režim EET povinný prakticky pro všechny podnikatele,
kteří přijímají hotovost (např. stánkový obchod) a řemeslníky. Režimu EET podléhají
podnikatelé bez ohledu na to, jak zpracovávají své daňové přiznání – ať uplatněním
výdajů podle skutečnosti nebo procentem z příjmů. K EET se podnikatel musí
přihlásit předtím, než přijme svoji první platbu. Podnikatel musí vždy vystavit
zákazníkovi účtenku s uvedením řady povinných údajů (zákazník však není
povinen ji převzít) a to i při výpadku internetu nebo poruše pokladního zařízení;
k tomu účelu je nutno využít standardní papírové paragony. Podle letošní novely
budou podnikatelé moci využít rovněž zjednodušený režim EET, tzn. offline
režim (papírové účtenky) – všichni, kdo nejsou plátci DPH, mají maximálně dva
zaměstnance a jejich tržby podléhající evidenci (příjmy v hotovosti) nepřesahují
600 tisíc korun za posledních dvanáct měsíců.

Aktuální informace o EET naleznete ZDE
https://bit.ly/2kujnFF
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Půjčky

Práce

Jedním ze základních problémů začínajících podnikatelů je financování podnikatelské činnosti. Úvěry poskytují jak banky, tak různé další finanční instituce. Rozsah úvěrů se pohybuje v rozmezí desetitisíců až milionů korun, většinou je nutné
za ně ručit majetkem nebo podílem v podniku, úvěrující instituce bude vyžadovat základní dokumentaci k podnikání – např. rozpracovaný podnikatelský záměr
apod. Mezi půjčky pro podnikatele se řadí například kontokorentní úvěr nebo
kreditní karta s úvěrovým limitem. Účelová půjčka má většinou nižší úroky než
půjčka neúčelová. Existuje rovněž možnost získání státní podpory formou zvýhodněných úvěrů a záruk od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Jde o banku,
která je speciálním ekonomickým subjektem s většinovou účastí státu a poskytuje
pomocí vládou schválených programů podporu malým a středním podnikatelům,
právě pomocí výhodných úvěrů.

Další možností návratu na pracovní trh je pomocí tzv. dohod. Dohoda o pracovní
činnosti anebo Dohoda o provedení práce jsou vedle pracovního poměru
základním pracovněprávním vztahem, v němž lze vykonávat práci pro jednoho či
více zaměstnavatelů.

pro začínající podnikatele

Více o půjčkách pro začínající podnikatele naleznete ZDE:
https://bit.ly/2nGNFXD

14

na dohody

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně a musí obsahovat popis
sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá (dobu
určitou či neurčitou). Naopak, sjednání odměny za vykonanou práci není povinnou
náležitostí dohody Na základě dohody o pracovní činnosti lze vykonávat práci
v rozsahu do poloviny stanovené týdenní pracovní doby, což prakticky znamená,
že lze z hlediska časového rozsahu dosáhnout až polovičního pracovního úvazku,
tj. v průměru 20 hodin týdně. Tuto dohodu je možné uzavřít s více zaměstnavateli,
přičemž každá dohoda o pracovní činnosti se posuzuje samostatně, včetně
maximálního povoleného objemu práce.
Dohoda o provedení práce umožňuje menší rozsah pracovní činnosti pro
jednoho zaměstnavatele. Zákon stanovuje horní limit na 300 odpracovaných
hodin za rok a maximální měsíční výdělek 10 000 Kč; v případě více dohod
u různých zaměstnavatelů se však hodiny nesčítají. Do uvedené výše výdělku
se z práce na tuto dohodu neplatí sociální ani zdravotní pojištění, díky čemuž je
takový přivýdělek výhodný jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Pokud
by byl limit výdělku překročen, je nutné platit povinné odvody do sociálního
a zdravotního systému.
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