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Období mateřské nebo rodičovské je z účetního pohledu pro pozvolný
rozjezd podnikání výborné. 

Vaše podnikání je totiž v tomto období podle zákonů o zdravotním 
a důchodovém pojištění vedlejší činnost a díky tomu máte úlevy 
z plateb sociálního a zdravotního pojištění. 

Obě pojištění platíte při vedlejší činnosti jen podle zisku. 
Při velkém zisku budete platit adekvátní zdravotní a důchodové pojištění.
Výhodu vedlejší činnosti oceníte při menším zisku, hlavně v počátcích
podnikání.

Při hlavní činnosti musí podnikatel za každý měsíc svého podnikání
zaplatit povinné zdravotní a důchodové pojištění v minimální výši
přibližně 5 tisíc měsíčně. I kdyby si tolik ani nevydělal.
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ROZDÍL MEZI HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ
ČINNOSTÍ
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máte ho, pokud se nevejdete do žádné z podmínek pro vedlejší
činnost
zdravotní a důchodové pojištění se počítá podle zisku, ale zároveň
pro vás platí minimální měsíční platby → nikdy nemůžete platit
méně než toto minimum
minimální měsíční částky pro rok 2021 = 2.393 Kč zdravotní pojištění,
2.588 Kč důchodové pojištění

máte ho, pokud se vejdete do některé z podmínek (mateřská nebo
rodičovská dovolená, pobírání rodičovského příspěvku, zaměstnání,
studium, důchod...)
zdravotní a důchodové pojištění se počítá podle zisku, neplatí pro
vás minimální částky → když máte malý zisk, platíte málo nebo nic

Každý, kdo podniká jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná, ne
firma), potřebuje vědět, jestli bude jeho podnikání hlavní nebo vedlejší
činnost. Je to důležité kvůli zdravotnímu a důchodovému pojištění,
protože při hlavní a vedlejší činnosti platí různá pravidla.

Podnikání jako hlavní činnost

Podnikání jako vedlejší činnost

Při podnikání na vedlejší činnost není žádný limit pro částku, kterou si
můžete vydělat. Může to klidně být o mnoho víc, než máte mateřskou,
rodičovskou, nebo případnou mzdu ze zaměstnání.
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Podrobnější informace o hlavní a vedlejší činnosti a ilustrační
příklady najdete ve článku Hlavní nebo vedlejší.

https://luciekrausova.cz/
https://luciekrausova.cz/hlavni-nebo-vedlejsi/


RYCHLÝ PŘEHLED – KOMBINACE
PODNIKÁNÍ A MALÉ DĚTI: 

můžete podnikat
podnikání je vedlejší činnost, máte úlevy u plateb
zdravotního a důchodového (sociálního) pojištění
podrobněji od strany 5

nemůžete osobně podnikat, ale můžete to delegovat
máte úlevy u plateb zdravotního a důchodového
(sociálního) pojištění, i když to není čistá vedlejší činnost
podrobněji od strany 13

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ, 
POBÍRÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

můžete podnikat
podnikání je vedlejší činnost, máte úlevy u plateb
zdravotního a důchodového (sociálního) pojištění
podrobněji od strany 5

můžete podnikat
podnikání je vedlejší činnost jen pro zdravotní pojištění, u něj
máte úlevy
pro důchodové (sociální) pojištění je podnikání hlavní činnost
podrobněji na straně 19

PÉČE O DÍTĚ DO 7 LET 
NEBO DVĚ DĚTI DO 15 LET

MATEŘSKÁ ZE ZAMĚSTNÁNÍ

MATEŘSKÁ Z PODNIKÁNÍ
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JSEM NA MATEŘSKÉ (NEBO RODIČOVSKÉ)
A CHCI ZAČÍT PODNIKAT

mateřská dovolená u zaměstnavatele,
pobírání peněžité pomoci v mateřství, která plyne ze zaměstnání,
rodičovská dovolená u zaměstnavatele,
pobírání rodičovského příspěvku.

Pokud pro vás platí jedna nebo více z následujících možností, můžete
bez obav začít podnikat:

Stačí kterákoliv z těchto variant a podnikání bude vedlejší činnost. 
Někdy se stává, že zaměstnání skončí, ale rodičovský příspěvek ještě
máte. Nebo naopak vyberete celý rodičovský příspěvek, ale stále jste na
rodičovské dovolené do 3 let dítěte. Je to v pořádku, stačí jedno z toho. 

Jediným omezením je, že při rodičovském příspěvku dítě mladší 2 let
nesmí chodit do jeslí nebo do školky na více než 92 hodin měsíčně. 
U starších dětí se docházka nesleduje.

 – 5 –

Podnikání pro vás bude vedlejší činnost, ušetříte na zdravotním 
a důchodovém pojištění.

luciekrausova.cz © 2021
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JAK SI PODNIKÁNÍ ZAŘÍDIT

K podnikání obvykle potřebujete živnostenské oprávnění.
(výjimkou je například podnikání v zemědělské výrobě, podnikání podle
autorského zákona, podnikání lékařů, advokátů a dalších profesí)

Nejčastější živností je živnost volná (nejjednodušší na získání), kromě ní
existují ještě živnosti vázané (musíte prokázat vzdělání a praxi), živnosti
řemeslné (prokazujete znalost řemesla) a živnosti koncesované (vyžadují
speciální povolení).

Vyberte si, která živnost je pro vás ta pravá.
Volná živnost je jen jedna, ale má mnoho oborů, ze kterých si vyberete,
které jsou pro vás relevantní. Doporučuji vybrat přiměřené množství
oborů. Nezaškrtávejte všechny, působí to nedůvěryhodně. Obory volné
živnosti můžete přidávat nebo ubírat, jak se vaše podnikatelská situace
vyvíjí, tak není potřeba mít zaregistrovaný nesmyslný obor jen "pro
jistotu". Kvůli některým živnostem potřebujete povolení hygieny nebo
jiných úřadů, nejlépe vám poradí na živnostenském úřadu.

Seznam oborů volné živnosti a jejich podrobný popis najdete na portálu
businessinfo.cz.

finanční úřad – daň z příjmu fyzických osob,
zdravotní pojišťovna – zdravotní pojištění podnikatelů,
sociálka – důchodové (sociální) pojištění.

Jak založit živnost?
Dojděte si na jakýkoliv živnostenský úřad, tam si zařídíte živnost. Zároveň
se můžete přihlásit na další tři úřady, které registraci vyžadují:

Tím vyřídíte všechny registrační povinnosti na jednom místě a nemusíte
to obcházet jednotlivě. Počítejte s poplatkem 1.000 Kč.

 – 6 –luciekrausova.cz © 2021

https://www.businessinfo.cz/navody/obsahova-napln-zivnosti-volne-1/
https://luciekrausova.cz/


Daň z příjmů u podnikatele je 15 % z daňového základu. 

Základ daně si vypočítáte jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, které jste 
v podnikání za daný rok měli. Počítáte se skutečnými platbami, 
s pohyby peněz, které vám v průběhu roku přišly nebo odešly.

Výdaje můžete zjistit dvěma způsoby – buď využijete jednoduché
paušální výdaje = výdaje procentem z příjmů, nebo uplatňujete 
skutečné výdaje. Do daní můžete dát jen daňově uznatelné výdaje, které
přímo souvisí s vaším podnikáním, lepší je to konzultovat s daňovým
poradcem. Například zdravotní a důchodové pojištění podnikatelů
daňově uznatelné není, i když to mohou být významné částky.

DANĚ A POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

Z podnikatelských příjmů se platí tři základní "daně":

daň z příjmu
zdravotní pojištění
důchodové (sociální) pojištění

DAŇ Z PŘÍJMU PODNIKATELŮ
 15 % z základu daně

Pokud pro vás nejsou vyloženě nevýhodné, zvolte
paušální výdaje. Nemusíte je nijak dokládat, to vám
hodně ulehčí práci a papírování.

Většina živností má paušální výdaje 60 % z příjmů.
Zemědělské nebo řemeslné živnosti dokonce 80 %, autorské příjmy
naopak jen 40 %. 
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MŮJ TIP
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Jestliže jste na mateřské nebo rodičovské dovolené u zaměstnavatele
nebo pobíráte rodičovský příspěvek, je vaše podnikání vedlejší činnost 
a nemáte povinnost platit minimální zálohy na zdravotní pojištění. 

Podnikatel, který má hlavní činnost, musí každý měsíc zaplatit na
zdravotní pojištění 2.393 Kč (částka pro rok 2021), i kdyby nic nevydělal. 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
13,5 % z vyměřovacího základu
vyměřovací základ = 1/2 základu daně z příjmu

Zálohy na zdravotní pojištění při vedlejší činnosti v prvním roce
V prvním roce podnikání neplatíte žádné zálohy. 

Doplatek po konci roku
Po konci roku (nejpozději začátkem května) doplatíte zdravotní pojištění
podle zisku. Pokud jste platili zálohy a skutečná platba vám vyjde nižší 
(to se může stát, když vám klesne zisk), dostanete přeplatek na zálohách
od zdravotní pojišťovny nazpátek. 
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Zálohy na zdravotní pojištění při vedlejší činnosti v dalších letech
V dalších letech podnikání platíte zálohy podle zisku, který vám vyšel 
v minulém roce, i kdyby to byly zálohy v řádu desetikorun. 
Pokud chodíte zároveň do zaměstnání a berete mzdu, v některých
případech dokonce nemusíte platit zálohy vůbec a doplácíte zdravotní
pojištění vždy jednorázově po konci roku.

luciekrausova.cz © 2021
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Jako rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo s rodičovským
příspěvkem nemáte ani u důchodového pojištění povinnost platit
zálohy v minimální výši (podnikatel s hlavní činností musí zaplatit
alespoň 2.588 Kč měsíčně – částka pro rok 2021). 

DŮCHODOVÉ (SOCIÁLNÍ) POJIŠTĚNÍ
29,2 % z vyměřovacího základu
vyměřovací základ = 1/2 základu daně z příjmu

Zálohy na důchodové pojištění při vedlejší činnosti v prvním roce
V prvním roce podnikání neplatíte žádné zálohy. 

Doplatek po konci roku
Po konci roku (nejpozději začátkem května) doplatíte důchodové
pojištění podle zisku. Pokud zisk nepřesáhne rozhodnou částku, která
pro rok 2021 je 85.058 Kč, důchodové pojištění za uplynulý rok vůbec
neplatíte a ani v dalším roce nemusíte platit zálohy. 

Případný přeplatek na zálohách dostanete od sociálky nazpátek. 

Pokud máte nižší zisk, pokuste se vejít pod rozhodnou
hranici pro neplacení důchodového pojištění. Stačí ji
překročit o pár korun a platíte pojištění z celé částky.
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MŮJ TIP

Zálohy na důchodové pojištění při vedlejší činnosti v dalších letech
V dalších letech podnikání záleží na tom, jak vysoký byl váš zisk 
v předchozím roce. Při zisku pod rozhodnou částkou nemusíte v dalším
roce platit zálohy. Jestli máte zisk nad tímto limitem, v dalším roce platíte
zálohy podle toho, jak vám vyšly ze zisku uplynulého roku.

luciekrausova.cz © 2021
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Dobrovolně se můžete přihlásit k nemocenskému pojištění. 
Z něj pak v případě nemoci delší než 14 dní dostáváte nemocenskou.

Pokud si ho platíte dostatečně dlouho, připravíte si tak možnost 
v budoucnosti čerpat peněžitou pomoc v mateřství jako podnikatelka.
Má to své výhody i nevýhody, podrobněji se tomuto tématu věnuje
samostatná kapitola na straně 13.

Nemocenské pojištění se samostatně po konci roku nezúčtovává, jedno
políčko o nemocenském pojištění je součástí přehledu o důchodovém
pojištění. 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
2,1 % z vyměřovacího základu
vyměřovací základ = 1/2 základu daně z příjmu
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Víc informací o nemocenském pojištění podnikatelů najdete
na webu sociálky → Nemocenské pojištění OSVČ

K čemu je nemocenské pojištění dobré?
Z nemocenského pojištění podnikatelů můžete dostávat nemocenskou
nebo peněžitou pomoc v mateřství. Obě dávky jsou u podnikatelů
docela nízké.

Zajímavou výhodou ale může být, že za celý měsíc, kdy pobíráte
nemocenskou nebo mateřskou, nemusíte platit zdravotní a důchodové
pojištění. Nesmíte ale přitom podnikání osobně vykonávat. Místo vás
mohou pracovat zaměstnanci nebo spolupracující osoba.

https://luciekrausova.cz/
https://www.cssz.cz/web/cz/nemocenske-pojisteni-osvc


POVINNOSTI PODNIKATELKY PO KONCI
ROKU

Daňové přiznání
Po konci roku podáte daňové přiznání, v něm
uvedete všechny své příjmy z podnikání a výdaje
(ať už paušální nebo skutečné) a zaplatíte svou daň
z příjmu.
Pro snížení daně můžete použít odečitatelné
položky a slevy na dani. Příjemná je základní sleva
na poplatníka, kterou má každý z nás a která sníží
vypočtenou daň za rok 2021 o 27.840 Kč (od roku
2022 to bude 30.840 Kč).
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Přehled o zdravotním pojištění
Zároveň s daňovým přiznáním si připravíte
formulář Přehled o příjmech a výdajích pro
zdravotní pojišťovnu. Vypočítáte v něm, jestli
máte doplácet, nebo máte naopak přeplatek.
Zároveň z něj zjistíte výši záloh na příští rok. 

Zdravotní pojišťovny mají interaktivní pdf
formuláře, které vám doplatek i příští zálohy samy
spočítají. Využijte toho.

K podání využívejte online formulář na portálu mojedane.cz.
Vestavěné vzorečky vám pomůžou s výpočty a ohlídají
různé limity a pravidla. 

luciekrausova.cz © 2021

 
MŮJ TIP
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Přehled o důchodovém (sociálním) pojištění
Třetím povinným formulářem je Přehled o příjmech
a výdajích pro správu sociálního zabezpečení. 

Z něj vyplyne, jestli máte důchodové pojištění
povinně platit nebo ne (jste nad limitem nebo pod
limitem, více na str. 9), případně zálohy na další rok.

I u důchodového pojištění doporučuji využít online
formulář, který najdete na webu cssz.cz. Každý rok 
je formulář nový a zohledňuje aktuální sazby a limity.
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POVINNOSTI PO KONCI ROKU

TERMÍNY

do 1. 4. následujícího roku podat daňové přiznání a případně doplatit
daň z příjmu

do 2. 5. následujícího roku podat přehled na zdravotní pojištění
nejpozději do 8 dnů od podání zaplatit případný doplatek
v přehledu si vypočítáte novou výši záloh pro další rok, začnete platit 

do 2. 5. následujícího roku podat přehled na důchodové pojištění
do 8 dnů od podání zaplatit případný doplatek 
pokud vám v přehledu vyjde, že máte v dalším roce platit zálohy,
začnete je platit

daň z příjmu

zdravotní pojištění

důchodové pojištění

luciekrausova.cz © 2021
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PODNIKÁM A BUDU MÍT MIMINKO

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství jako podnikatelka,
musíte si platit dobrovolné nemocenské pojištění, a to dostatečně dlouho.

účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních
dní v posledních dvou letech (do tohoto limitu se počítá i vaše
zaměstnání, které bylo posledních dvou letech),
placení nemocenského pojištění jako podnikatelka alespoň po dobu
180 kalendářních dnů v posledním roce (tyto dny se započítávají
zároveň i do 270 dnů z první podmínky),
musí být pojištěna v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství
nebo v ochranné lhůtě.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc mateřství pro podnikatelky

Den, ke kterému se nárok na mateřskou kontroluje, je den nástupu na
peněžitou pomoc v mateřství, 6 – 8 týdnů před termínem porodu.
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Budoucí výše peněžité pomoci v mateřství záleží na tom, kolik jste si
platila nemocenské pojištění. 
Minimální platba nemocenského pojištění je momentálně 147 Kč
měsíčně, to odpovídá měsíční mateřské přibližně 4.900 Kč.
Maximální hranici nemocenského pojištění a budoucí mateřské má každý
jinou. Je určená tím, kolik si platíte na důchodové pojištění. Nemocenské
a důchodové pojištění jsou totiž propojené stejnou výší vyměřovacího
základu.

Mateřská je 70 % z redukovaného vyměřovacího základu = z částky,
kterou máte jako základ pro důchodové a nemocenské pojištění.
Zpravidla se počítá z průměru za posledních 12 kalendářních měsíců.

JAK VYSOKÁ BUDE MATEŘSKÁ (PPM)

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí si můžete
stáhnout kalkulačku a spočítat si přibližnou výši PPM 
→ kalkulačka pro výpočet peněžité pomoci v mateřství

minimální nemocenské pojištění 147 Kč → budoucí mateřská cca
4.900 měsíčně
nemocenské pojištění 187 Kč → odpovídá důchodovému pojištění
2.588 Kč (minimum při hlavní činnosti) → mateřská cca 6.200 Kč
nemocenské pojištění 252 Kč → odpovídá důchodovému pojištění
3.504 Kč → mateřská cca 8.400 Kč

Příklady výše nemocenského a peněžité pomoci v mateřství

Peněžitou pomoc v mateřství pobíráte po dobu 28 týdnů (při dvojčatech
a vícerčatech 37 týdnů), to je přibližně 6 měsíců. Z toho si můžete
dopočítat, kolik bude přibližně celková částka mateřské.
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MŮJ TIP
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Podnikání můžete na úřadech pro tuto dobu přerušit. 
Nebo ho necháte nepřerušené, ale aktivně nic neděláte, nefakturujete. 
Nebo může podnikání běžet aktivně dál,  zajištěné zaměstnanci nebo
spolupracující osobou.

Když pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, na kterou jste získala nárok
jako podnikatelka, nesmíte během této doby osobně podnikat.

CO SE PŘI MATEŘSKÉ SMÍ A NESMÍ

Během pobírání mateřské z podnikání nesmíte osobně podnikat.
Můžete ale využít zaměstnance nebo spolupracující osobu.

Důchodové (sociální) pojištění
Za celé měsíce, kdy pobíráte mateřskou jako podnikatelka, nemusíte
platit zálohy na důchodové pojištění. V ročním zúčtování za tyto měsíce
nedoplácíte pojištění v minimální výši, takže na důchodovém pojištění
ušetříte.

ODVODY V PRŮBĚHU MATEŘSKÉ

Zdravotní pojištění
Po celý měsíc, kdy pobíráte mateřskou, jste státním pojištěncem.
Podnikání je tak pro zdravotní pojištění vedlejší činností a zálohy 
i doplatek pojištění budete mít podle skutečného zisku.

Pokud máte paušální daň (novinka od roku 2021), platíte ji
dál. Na ni se žádné osvobození nevztahuje. Můžete ale
podnikání přerušit a tím na platbách ušetřit.
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Na mateřskou můžete nastoupit 6 – 8 týdnů před očekávaným termínem
porodu a být na ní 28 týdnů (nebo 37 týdnů při dvojčatech a vícerčatech).
Nemusíte ale využít celou tuto dobu.

Nastoupit můžete později a ukončit ji můžete dřív. Tím sice nevyužijete
celou podporu, ale můžete déle podnikat bez omezení, osobně bez
zaměstnanců nebo spolupracující osoby. Záleží, co je pro vás výhodné 
a užitečné.

JAK DLOUHÁ JE MATEŘSKÁ

Po skončení pobírání mateřské si zažádáte na úřadu práce o rodičovský
příspěvek. Ten můžete rozložit až do 4 let dítěte. Po celou tuto dobu
bude podnikání vedlejší činnost pro zdravotní i důchodové pojištění. 

Nebude se na vás vztahovat minimální pojistné, ale budete ho platit
podle výše vašeho zisku.

RODIČOVSKÁ PO MATEŘSKÉ

Během pobírání rodičovského příspěvku můžete podnikat bez
omezení. 
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Proto se někdy podnikatelky rozhodnou vůbec mateřskou nevyužít 
a rovnou od porodu začnou pobírat rodičovský příspěvek.

Při podnikání na vedlejší činnost není omezená výše výdělku.
Jediné omezení je, že dítě do 2 let nesmí chodit do jeslí nebo školky více
než 92 hodin měsíčně. U starších dětí se docházka nesleduje.

Podrobnější informace o podnikání při rodičovském příspěvku najdete 
od strany 5.

luciekrausova.cz © 2021

https://luciekrausova.cz/


PŘÍKLADY – PODNIKÁNÍ PŘI RODIČOVSKÉ

v roce 2021 nemusíte platit zálohy ( = první rok podnikání)

na jaře 2022 připravíte daňové přiznání a přehledy na zdravotní         
 a důchodové pojištění, v nich vyjdou následující doplatky
roční zisk = základ daně z příjmu = 50.000 Kč
vyměřovací základ pro zdravotní a důchodové pojištění = polovina
zisku = 25.000 Kč
daň z příjmu: 50.000 * 15 % = 7.500 Kč, po slevě na poplatníka = 0 Kč
zdravotní pojištění za celý rok 2021: 25.000 * 13,5 % = 3.375 Kč
důchodové pojištění: 0 Kč (jste pod limitem pro povinné placení) 

jen zálohy na zdravotní pojištění: 3.375 / 12 = 282 Kč měsíčně

Zálohy v roce 2021:

Doplatky za rok 2021:

Zálohy v roce 2022:
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Podnikání je vedlejší činnost díky rodičovskému příspěvku. 
Začala jste podnikat v lednu 2021, roční zisk z podnikání je 50.000 Kč.
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Za celý rok 2021 zaplatíte ze svého podnikání jen 3.375 Kč na zdravotní
pojištění.

Pokud byste měla podnikání jako hlavní činnost, budete muset zaplatit
minimální povinné platby, dohromady necelých 60 tisíc Kč na zdravotní 
a důchodové pojištění.

Na tomto zjednodušeném příkladu vidíte, proč je výhodné začít 
s podnikáním už na mateřské nebo rodičovské. 
A proč je dobré si šikovně nastavit rodičovský příspěvek.

Proto se nebojte začít s podnikáním už teď. Ráda vás v tom podpořím.
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PŘÍKLADY

roční zisk = základ daně z příjmu = 100.000 Kč
vyměřovací základ pro zdravotní a důchodové pojištění = 50.000 Kč
daň z příjmu: 100.000 * 15 % = 15.000 Kč, po slevě na poplatníka = 0 Kč
zdravotní pojištění: 50.000 * 13,5 % = 6.750 Kč
důchodové pojištění: 50.000 * 29,2 % = 14.600 Kč

zálohy na zdravotní pojištění: 6.750 / 12 = 563 Kč měsíčně 
zálohy na důchodové pojištění 14.600 Kč / 12 = 1.217 Kč měsíčně

Doplatky za rok 2021:

Zálohy v roce 2022:

Podnikání je vedlejší činnost díky rodičovskému příspěvku. 
Zisk z podnikání je 100.000 Kč, vše ostatní stejné jako v prvním příkladu.
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Za celý rok podnikání na zdravotním a důchodovém pojištění zaplatíte
21.350 Kč. Při hlavní činnosti by to bylo téměř 60 tisíc, takže se vedlejší
činnost pořád výrazně vyplatí.
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Podnikání při využití péče o dítě do 7 let. 
Zisk z podnikání je 100.000 Kč, vše ostatní stejné jako v prvním příkladu.

stejná jako v předchozím příkladu.

podnikání je nadále vedlejší činností, za rok 2021 zaplatíte 6.750 Kč.
Při hlavní činnosti by to bylo necelých 29 tisíc.

podnikání je hlavní činnost, zaplatíte něco přes 31 tisíc.

Daň z příjmu 

Zdravotní pojištění

Sociální pojištění

Podrobnější informace o "péči o dítě" najdete na straně 20. 
Může vám pomoci po skončení rodičovského příspěvku
ušetřit alespoň na zdravotním pojištění.
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Co můžete dělat, když skončí rodičovský příspěvek
Na rodičovský příspěvek můžete navázat tzv. péčí o dítě do 7 let (nebo 2
děti do 15 let), kterou si můžete vyřídit u zdravotní pojišťovny. Podmínkou
je, aby děti byly ve školce maximálně na 4 hodiny denně a ve škole
nechodily do družiny.
Díky nahlášené péči o děti vám pro zdravotní pojištění zůstane podnikání
jako vedlejší činnost.
Sociální pojištění tento důvod nezná, takže tam byste měli hlavní činnost.

Podnikatelský účet
Pro podnikání jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná, podnikající
fyzická osoba) podnikatelský účet vyloženě nepotřebujete.

Prodlužte si pobírání rodičovského příspěvku až do 4 let,
zajistíte si tak na delší dobu podnikání jako vedlejší činnost
a ušetříte na zdravotním i důchodovém pojištění. 

TIPY NAVÍC
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Nebudou se vám tak motat soukromé a podnikatelské platby, udržíte si
líp pořádek v “účetnictví”, aniž byste účetnictví museli dělat. 

Jestli budete mít reklamu na facebooku nebo zadávat platební kartu
jinam (Canva, Google…), udělejte si raději samostatný účet pro platby
kartou na internetu nebo alespoň samostatnou kartu pro platby na
internetu s omezeným limitem. Ochráníte tak svoje peníze před útoky
hackerů. 

Samostatný účet pro podnikání není povinný, ale rozhodně ho
svým klientkám doporučuji.
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Platím DPH?
Na začátku podnikání jste automaticky neplátci DPH. U vašich dodavatelů
vás zajímají konečné ceny včetně DPH, ty skutečně zaplatíte. 
Ke svým cenám žádné DPH nepřipočítáváte.
Na faktury přidejte větu "Nejsem plátce DPH" a tím to bude jasné.
Plátcem DPH se stanete, když máte za 12 po sobě jdoucích měsíců tržby
vyšší než 1.000.000 Kč. Případně se můžete stát plátcem i dobrovolně.

Pokud kupujete něco podnikatelského ze zahraničí, pravděpodobně 
z toho vyplyne povinnost doplatit DPH. I když nejste plátci.
Nepodceňujte tuto povinnost, finanční úřad to snadno zkontroluje.

reklama na facebooku, Google,
zahraniční podnikatelské kurzy,
aplikace na tvorbu grafiky, videí, podcastů...

DPH a služby ze zahraničí
Pokud nakupujete služby ze zahraničí, stáváte se povinně identifikovanou
osobou. Ta se chová ve vztahu k zahraničí jako plátce DPH.
Z nakoupených služeb musíte každý měsíc dopočítat DPH a zaplatit tuto
daň českému finančnímu úřadu. Zároveň podáváte k této dani daňové
přiznání.

Mezi obvyklé služby ze zahraničí patří:

Jiné dopady do DPH má, když naopak svoje služby do zahraničí prodáváte.

Podrobněji se tomuto tématu věnuje článek DPH číhá i tam, kde ho
nečekáte.

DALŠÍ TIPY Z MOJÍ PRAXE
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Paušální daň – novinka od roku 2021
Od roku 2021 si můžou podnikatelé administrativu ještě víc zjednodušit
tím, že využijí paušální daň. Je to jednotná platba na daň z příjmu,
zdravotní a důchodové pojištění, na rok 2021 je měsíční částka 5.469 Kč.

Při vedlejší činnosti se paušální daň většinou nevyplatí.

TIPY NAVÍC

"Paušální daň" NENÍ TOTÉŽ jako "paušální výdaje" (výdaje procentem 
z příjmů, více na straně 7). 
Jsou to jiné věci, i když se jejich názvy velmi podobají.

notifikace na e-mail (abyste nepřehlédli nové zprávy),
heslo (rozhodněte se, jestli se má po 90 dnech resetovat, nebo ho
chcete napořád),
stahujte a ukládejte si doručené zprávy, po 90 dnech se vymažou.

Datová schránka
Podnikající fyzické osoby datovou schránku nemají (zatím) povinnou,
mnoho podnikatelské administrativy vám ale ušetří.
Všechna daňová přiznání k DPH musíte posílat elektronicky, to platí i pro
identifikované osoby. S datovou schránkou je elektronické odesílání
pohodlné a jednoduché.
Pokud se datovou schránku rozhodnete zřídit, určitě si v ní upravte pár
nastavení, která se vám budou hodit:

EET – elektronická evidence tržeb
EET byla povinná pro hotovostní platby a vybrané obory podnikání. 
Nyní je přerušena až do 31. 12. 2022, takže se elektronickou evidencí tržeb
vůbec nemusíte zabývat. Stačí jakýmkoliv způsobem průkazně svoje
hotovostní příjmy evidovat, třeba do sešitu nebo v pokladním systému.
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LUCIE KRAUSOVÁ
Jsem ekonomka, účetní, lektorka a konzultantka. 

Učím ženy spočítat si své podnikatelské finance, 
nastavit férové ceny, zvládnout zákonné povinnosti 
a výhodně nastavit povinné platby státu. 
Aby je podnikání mohlo živit a zbytečně jim peníze neutíkaly. 

Specializuji se na podnikající mámy. Protože tam správné nebo
nesprávné nastavení zdravotního a důchodového pojištění nadělá
největší rozdíly. A protože sama jsem podnikatelka – máma.
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facebook Lucie Krausová - Spočítejte si své podnikání
LinkedIn Lucie Krausová 

Při konzultacích a na seminářích jsem pomohla už více než 600
podnikajícím ženám.

Ráda pomůžu i vám. Vyhodnotit vaší konkrétní situaci a vymyslet co
nejlepší nastavení podnikání. Napište mi na lucie@luciekrausova.cz.

"Lucii jsem poprvé potkala, když jsem na rodičovské zvažovala začít
podnikat. Dala mi do začátku cenné rady a podnikat jsem začala.
Během let se na ni obracím s otázkami, na které mi přijde, že celkem
znám odpověď, ale Lucie má vždy tip navíc, který mě posune o kus
dál. Aktuálně jsem s ní řešila, zda přerušit vedlejší činnost, abych
nemusela platit zálohy na pojištění (mému oboru se nedaří a jsem
stále na rodičovské) a dostalo se mi nečekané odpovědi s výhledem
navrácení záloh na důchodovém pojištění a snížení záloh na další
rok. Vůbec jsem netušila, že mi mohou být zálohy vráceny, protože
jsem se nedostala přes hranici příjmu pro platbu záloh. "

Alena Bartošová

"Narození potomka provází kromě radosti
i velká nejistota a byrokracie okolo
mateřské a rodičovské moc klidu nepřidá.
Když jsem čekala malou Elišku,
potřebovala jsem poradit, jak skloubit
hlavní pracovní poměr a práci na volné
noze s mateřstvím. Díky konzultaci s Lucií
jsem si jistá, že postupuju správně 
a neudělám zbytečnou botu, která mě
bude v budoucnu stát nervy, vyřizování
po úřadech a peníze. Lucie kromě
odpovědí na všechny mé otázky přidala 
i hromadu dobrých rad, na které by mě
nikdy nenapadlo se zeptat. "

Michaela Raková
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