
ŽIVNOSTENSKÝ LIST (ŽL)

Doporučujeme nejvíce, na mnoha místech s ním dosáhneš lepšího finančního ohodnocení. 
ŽL můžeš využívat na více místech, kde pracuješ.
Založení probíhá na Živnostenském úřadě (zvol ten, který máš nejblíž).
Forma - ,,Živnost volná“ - formulář s činnostmi - č. 78 ,,Poskytování služeb osobního
charakteru a pro osobní hygienu“, č. 73 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a
zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obchodních akcí. 
Zřízení stojí 1000 Kč.
Aby ti vyměřili výši měsíčních záloh, musíš dále:

Nahlásit se u zdravotní pojišťovny - do 8. dnů od toho, kdy se staneš OSVČ (Osoba
samostatně výdělečně činná).
Nahlásit se na Okresní správě sociálního zabezpečení.  
Jednou ročně musíš podávat daňové přiznání (vždy na jaře).

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP)

Můžeš písemně uzavřít jenom s jedním zaměstnavatelem, hodí se proto pro dlouhodobější
typ brigády.
Hranice počtu odpracovaných hodin za rok - 300.
Pokud vyděláš více než 10 000 Kč měsíčně, sociální a zdravotní pojištění ti hradí
zaměstnavatel.
Pokud si vyděláš méně než 10 000 Kč, obnos se ti nezapočítává do důchodu.
Odvádíš 15 % daň z příjmu, ale můžeš využít ,,Slevu na poplatníka“ apod.

L e g a l i z a c e  p r á c e  a n e b  f o r m y  
p r a c o v n í h o  p o m ě r u

Pracovat  v našem segmentu můžeš na základě několika právních forem. Štěstí přeje
připraveným, a je proto dobré mít vše v pořádku. 

Pokud chceš být skutečně profesionální, uzavři jednu z těchto náležitostí.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

Dovoluje odpracovat průměrně 20 hodin týdně.
Můžeš ji písemně uzavřít s více zaměstnavately. 
Hodí se pro pravidelný přivýdělek např. při mateřské nebo škole.
Pokud nejsi evidovaná na Úřadu práce a touto dohodou vyděláš mezi 3 000 až 13 350 Kč,
musíš si sama hradit měsíční zálohy na zdravotní a sociální.
Výdělek nižší než 10 000 Kč se nezapočítává do důchodu.

Nabízejí se i další možnosti, ale já doporučuji jednu z těchto forem. Kontroly chodí často, 
a je proto lepší počítat se vším. Hodně štěstí!


