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Vážení čtenáři,

1. workshop pro začínající podnikatele

Také v roce 2008 bychom Vás
rádi
prostřednictvím
elektronického Informačního
bulletinu AFTERCARE pro
začínající
podnikatele
informovali
o
novinkách
v projektu
Podnikání
bez
překážek,
o
novinkách
v oblasti podpory podnikání,
o
aktualitách
z oblasti
legislativy nebo o důležitých
zdrojích informací, které jsou
pro
Vás,
začínající
podnikatele, nezbytné.

Jihočeská hospodářská komora se svými partnery
připravila hned na začátek roku 2008 novou aktivitu
šitou na míru začínajícím podnikatelům.

Informační bulletin vydává
Jihočeská
hospodářská
komora, člen Rozvojového
partnerství Merkur, v rámci
projektu
Podnikání
bez
překážek. Tento Informační
servis je připravován pro
začínající
podnikatele
a
distribuován
v elektronické
podobě jedenkrát měsíčně
zcela zdarma.
Na
stránkách
tohoto
elektronického
zpravodaje
mají
podnikatelé,
kteří
absolvovali kurz realizovaný
na Jihočeské hospodářské
komoře, možnost prezentovat
svou firmu a nabídnout své
služby, produkty a výrobky
také dalším podnikatelům.
Věříme,
přinese
informací
výhody
kontakty.

že bulletin Vám
řadu
zajímavých
a pomůže získat
či navázat nové

Tým Rozvojového
partnerství Merkur

w w w .b w o -m e r c u r y .c o m

V kurzech, které jsou pro začínající podnikatele
pořádány, se Vás snažíme vybavit potřebnými
informacemi pro hladké zahájené podnikání. Skutečná
podnikatelská činnost však přináší množství problémů
a potřebu aktuálních informací pro řízení a rozvíjení
firmy.
Vzhledem k tomu, že potřebné informace za námi samy nechodí, cítíme potřebu
pravidelného setkávání drobných a středních podnikatelů.
Tato setkávání budou plnit více funkcí:
Informovat Vás podnikatele o změnách, novinkách, možnostech, právech, povinnostech
a zkušenostech.
Možnost Vašeho vzájemného setkávání, představování svých výrobků a služeb,
navazování spolupráce, doplňování se v předmětech podnikání a uzavírání možných
obchodních transakcí.
Zjišťování Vašich skutečných informačních potřeb a následně na ně v dalších
workshopech reagovat.
Pokud Vás tato nabídka zaujala a vnímáte stejně jako my, že několik hodin investovaných
do setkání Vám může ušetřit mnoho času, peněz i problémů, těšíme se na Vás 5.2.2008
na 1. workshopu „Pro začínající podnikatele“ realizovaného v rámci projektu „Podnikání
bez překážek“ na Jihočeské hospodářské komoře v Českých Budějovicích. Dozvíte se zde
například informace o vývoji podnikání, marketingu začínajícího podnikatele či možnosti
čerpání podpory z Evropské unie.
Program workshopu:
9:00 – 9:45
Představení projektu Podnikání bez překážek, Andrea Tajanovská DiS.,
Jihočeská rozvojová, o.p.s.
Vývoj podnikání, Ing. Vladimír Brůha, Erudico, s.r.o.
9:45 – 12:00 Marketing začínajícího podnikatele, Možnosti čerpání podpor z EU,
Ondřejka Harvalíková, Legro Consult, s.r.o.
12:00 – 12:30 Přestávka
12:30 – 13:30 Představení začínajících podnikatelů a jejich zkušeností
Prostor pro prezentace a představení firem a jejich produktů
Začínajících podnikatelů
13:30 – 14:00 Diskuse
Doprovodnou aktivitou workshopu je katalog účastníků, který obdrží všichni zúčastnění a
kde máte jedinečnou příležitost prezentovat svou firmu.
Podrobné informace o setkání a přihlášku Vám poskytnou pracovníci Benefit kontaktních
míst, jejichž seznam s kontakty naleznete na www.bwo-mercury.com
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Kurzy pro začínající podnikatele
pokračují i v novém roce
I v roce 2008 budou nadále realizovány
patnáctidenní
kurzy
pro
začínající
podnikatele. Nejbližší termín je naplánován
na začátek měsíce dubna a to od 1.- 28.
dubna. Stejně jako v dosud proběhlých
kurzech, budou začínající podnikatelé
seznámeni s teorií živnostenského nebo
pracovního práva, s oblastí marketingu nebo
managementu. Naučí se jak správně sestavit
podnikatelský záměr nebo jak a kam se
obrátit v případě žádosti o pomoc při podnikání.
Nadále budou probíhat na jednotlivých BENEFIT kontaktních místech
krátké 3,5 denní kurzy, tzv. „Podnikatelské minimum“, jejichž náplň
lze upravit dle potřeb a přání účastníků tak, aby se účastníkům
kurzu dostalo takových informací, které jsou pro ně důležité.
Úspěšní
absolventi
kurzu
Podnikání
bez
překážek
z řad
nezaměstnaných mohou žádat o nevratnou dotaci do začátku
podnikání od Úřadu práce. Konkrétní podmínky pro získání dotace a
její výši pro rok 2008 přineseme v únorovém čísle Informačního
bulletinu.
Aktuální informace o projektu s kontakty na jednotlivá BENEFIT
kontaktní místa naleznete na: http://www.bwo-mercury.com

MOŽNOST PROPAGACE
Na stránkách tohoto elektronického
zpravodaje mají všichni začínající podnikatelé,
kteří absolvovali kurz Podnikání bez překážek
a Základy podnikání realizované na Jihočeské
hospodářské komoře, možnost prezentovat
svou firmu a nabídnout své služby, produkty
a výrobky také dalším podnikatelům.
Uveřejníme zde Z D A R M A Vaši nabídku
služeb a produktů formou inzerce či krátkého
PR článku.
Máte-li zájem prezentovat zde svou firmu nebo
se dozvědět více informací o této službě,
neváhejte kontaktovat některé z Benefit
kontaktních míst, jejichž seznam naleznete na
http://www.bwomercury.com/files/Kontakty.pdf.
Nebo můžete kontaktovat přímo
zodpovědného pracovníka prostřednictvím emailu:
halabicova@bwo-mercury.com.
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Vstup České republiky do Schengenu
Na sklonku roku 2007 zažil schengenský prostor dosud největší rozšíření, kdy se stávající společenství členských zemí čítající
15 zemí rozšířilo o 9 nových členských zemí. Česká republika zrušila kontroly na svých pozemních hranicích v noci z 20. na
21. prosince 2007. 30. března 2008 dojde ke zrušení těchto kontrol také na mezinárodních letištích.
Zapojení České republiky do schengenské spolupráce představuje nejen ukončení hraničních kontrol na společných státních
hranicích uvnitř společenství, ale především prohloubení policejní, justiční, vízové a konzulární spolupráce všech států,
následně pak posílení kontroly na vnějších hranicích Schengenu. Při překročení vnitřní hranice bez jakýchkoliv formalit na
kterémkoliv místě a kdykoliv je potřeba respektovat „pouze“ vlastnická práva, ochranu životního prostředí a pod.
Volný pohyb zboží po unijním trhu se rozšiřuje o teritoria a národní předpisy nových států. Harmonizace (sjednocování)
národních předpisů členských států EU pro jednotlivé druhy výrobků je koordinováno příslušnými orgány Unie. Požadavky
na jednotlivé výrobky a společné normy pak platí shodně ve všech členských státech EU. Podmínkou je tedy uvedení
výrobku na trh alespoň v jednom členském státě. Princip vzájemného uznávání se aplikuje i na členské státy Evropského
hospodářského prostoru (tj. kromě členských států EU ještě Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a Turecko.
Více informací o Shengenském prostoru naleznete na stránkách http://www.euroskop.cz/.

Ukončení příjmu žádostí v programu START
K 31. 1. 2008 bude ukončen příjem žádostí o podporu pro začínající podnikatele v rámci programu START. Nová výzva k
podání žádosti o podporu v programu START bude vyhlášena s dostatečným předstihem na webových stránkách Ministerstva
průmyslu a obchodu www.mpo.cz a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. www.cmzrb.cz.
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Upozornění na daňové povinnosti v roce 2008
Nevíte, jaké daňové povinnosti jsou vyžadovány v roce 2008, jak
zjistit, pod který finanční úřad spadáte, kdy poprvé musíte navštívit
svého správce daně, jak postupovat při zjištění chyby ve svém
daňovém přiznání, jakým způsobem lze daně platit a další podstatné
informace? Odpovědi na tyto otázky Vám přinášíme v na
následujících stránkách:
V roce 2008 vyplývají z jednotlivých daňových zákonů tyto daňové
povinnosti:
1. K daním z příjmů: fyzických osob, právnických osob, fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně.
2. K dani z přidané hodnoty.
3. Ke spotřebním daním: z minerálních olejů, z lihu, z piva, z vína a
meziproduktů, z tabákových výrobků.
4. K dani silniční.
5. K dani z nemovitostí.
6. K dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
7. K ekologickým daním: ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv, z elektřiny.
8. K poplatku z biopaliv.
Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně, v jakých termínech se podává daňové přiznání nebo
vyúčtování, do kdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit daň a případně další povinnosti vážící se k jednotlivým
daním, najdete v příslušných právních předpisech a v některých případech ve speciálních letácích, které jsou volně k
dispozici na všech finančních a celních úřadech (dále jen „správce daně“) a dále na internetových stránkách České daňové
správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/
a na internetových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz v sekci
„Daně a cla“.
Pravidla při plnění daňových povinností byla přijata zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“).



Který finanční nebo celní úřad je vaším správcem daně? (Místní příslušnost)

Na základě novely zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, dochází ke zrušení některých finančních
úřadů. Doporučujeme před učiněním podání sledovat Úřední desku finančních úřadů a webové stránky Daňové správy.
Místní příslušnost správce daně se řídí u právnické osoby místem jejího sídla v České republice a u fyzické osoby bydlištěm
v České republice, jinak místem, kde se převážně zdržuje, tj. v němž pobývá nejvíce dnů v roce.
Bydlištěm fyzické osoby se rozumí místo jejího trvalého pobytu. Nelze-li takto určit místní příslušnost, řídí se místem, kde
má stálou provozovnu, nebo místem, v němž poplatník (plátce) vykonává na území České republiky hlavní část své činnosti,
jejíž výsledky jsou předmětem zdanění, popřípadě místem, v němž se nachází na území České republiky převážná část jeho
nemovitého majetku. Nelze-li určit místní příslušnost podle výše uvedeného, je příslušným správcem daně Finanční úřad
pro Prahu 1. Vzniká-li podle daňových předpisů daňová povinnost okamžikem přechodu státní hranice, řídí se místní
příslušnost místem přechodu státní hranice.
U spotřebních daní, ekologických daní a biopaliv vykonávají správu daní celní úřady příslušné podle sídla nebo místa
pobytu plátce daně, pokud některý z těchto zákonů nestanoví jinak. Nelze-li určit místní příslušnost celního úřadu podle
ustanovení celního zákona nebo zákona o správě daní a poplatků, je místně příslušný Celní úřad Praha 1.
U daní, kde předmětem zdanění je nemovitost, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní
působnosti se nemovitost nachází.
Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu
jehož územní působnosti:

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

a)
b)
c)
d)

měl zůstavitel bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval,
se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se současně též
movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch,
má bydliště nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného
majetkového prospěchu,
má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného
majetkového prospěchu, jde-li o dar do ciziny.

Má-li plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z
funkčních požitků organizační jednotku, kde dochází k vybírání nebo
srážení daně nebo záloh na ni a kde jsou k tomu uloženy potřebné
doklady, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou. Místně
příslušným správcem daně plátcovy pokladny je finanční úřad v místě
plátcovy pokladny. Plátcova pokladna má stejná oprávnění a povinnosti
jako plátce daně. Majetková odpovědnost plátce za jeho pokladny tím
zůstává nedotčena.



Kdy musím poprvé navštívit svého správce daně? (Registrace)

Všichni poplatníci mají povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do 30 dnů od obdržení
povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo od počátku provozování jiné samostatné výdělečné činnosti.
Pokud poplatník začne vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen tuto skutečnost oznámit místně
příslušnému správci daně do třiceti dnů. Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do
patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud není zvláštním předpisem
stanoveno jinak. Je-li daňovým subjektem osoba se sídlem nebo bydlištěm v cizině, která nemá na území České republiky
stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení
dani podrobené činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů. Poplatník daně silniční má vůči
správci daně registrační povinnost ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň.
Registrační povinnost nemá daňový subjekt, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, nebo u
něhož je předmětem zdanění jen nemovitost, nemá-li registrační povinnost kvůli jiné dani. Registrační povinnost se dále
nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti a příjmy, ze kterých je daň vybírána zvláštní
sazbou.
Dojde-li ke změnám skutečností, které daňový subjekt uvedl v přihlášce k registraci, zejména zanikla-li jeho daňová
povinnost u některé z daní, je daňový subjekt povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy
nastaly.
Pro účely daně z přidané hodnoty, daně silniční, spotřebních daní, ekologických daní a biopaliva platí speciální úprava.
Osoba povinná k dani (§ 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen
„zákon o DPH“) se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku (dále jen „osoba povinná k dani“), jejíž obrat (§ 6
odst. 2 zákona o DPH) překročil za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000
Kč, je povinna podat přihlášku k registraci do 15-ti dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila tento
stanovený limit. Totéž platí i pro osoby uskutečňující zdanitelná plnění na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné
smlouvy. Zákon o DPH dále speciálně upravuje v § 95 povinnost registrace i v dalších případech včetně stanovení lhůt, kdy
je povinna osoba povinná k dani podat přihlášku k registraci.



Co dělat, když zjistíte, že jste udělal chybu ve svém daňovém přiznání? (Daňové přiznání a jeho
opravy)

V případě, že daňový subjekt zjistí chybu v podaném daňovém přiznání před uplynutím lhůty pro jeho podání, může před
uplynutím lhůty k podání daňového přiznání podat opravné daňové přiznání. Pro vyměřovací řízení se pak použije tohoto
opravného daňového přiznání a k daňovému přiznání předchozímu se nepřihlíží.
Zjistí-li daňový subjekt, že jeho daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší, než jeho poslední známá daňová
povinnost, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě
je dodatečně přiznaná daň též splatná.
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Jak platit daně? (Platební styk)

Není-li zákonem stanoveno jinak, je daň splatná ve lhůtě pro podání přiznání. Zálohy na daň jsou splatné v zákonných
lhůtách.



K označení úhrady daně nebo zálohy na daň slouží variabilní symbol a konstantní symbol

Prostřednictvím variabilního symbolu daňový dlužník sděluje správci daně svou totožnost. Má-li daňový dlužník přiděleno
daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ (tj. číslo za kódem
CZ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede fyzická osoba do kolonky pro
variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, právnická osoba v takovém případě
uvede identifikační číslo (IČ).
Hradí-li daňový dlužník svou daňovou povinnost pomocí poštovní poukázky vyzvednuté u místně příslušného správce daně
nebo mu tímto správcem daně zaslané, je konstantní symbol spolu s číslem účtu správce daně předtištěn. K úhradě daňové
povinnosti může daňový dlužník použít Daňovou složenku, která je určena k přímé úhradě na pracovištích České pošty. Na
Daňové složence vybere daňový dlužník daň, kterou chce uhradit, dále kromě vlastních identifikačních údajů správné číslo
bankovního účtu, sídlo příslušného správce daně a jeho PSČ. V této souvislosti lze doporučit podrobně se seznámit s
pokyny uveřejněnými na webových stránkách Daňové správy.



Jaké důsledky má nesplnění některých povinností daňovým subjektem? (Sankce)

Nepodá-li daňový subjekt daňové přiznání včas, může správce zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 % (§ 68 zákona o
správě daní a poplatků).Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání ani na výzvu správce daně, je správce daně
oprávněn předpokládat, že daňový subjekt vykázal v daňovém přiznání daň ve výši nula, popřípadě vyměřit daň podle
pomůcek.
Upozorňujeme, že nezaplatí-li daňový dlužník daň nebo zálohy na daň včas, je povinen platit z dlužné částky úrok z
prodlení podle § 63 zákona o správě daní a poplatků. Podrobnější informace o daňových přiznáních a placení daní včetně
příslušných daňových tiskopisů a čísel bankovních účtů pro jednotlivé daně si může poplatník (plátce) vyžádat u správce
daně.
Nesplní-li osoba povinná k dani z přidané hodnoty povinnost se registrovat podle § 95 odst. 1 zákona o DPH, je povinna
uhradit správci daně částku ve výši až 10 % z celkových příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění jako náhradu za
zdanitelná plnění, která uskutečnila bez daně.
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9.ledna – spotřební daň
•
splatnost daně za listopad 2007 (mimo spotřební daň z lihu)
21.ledna – daň z příjmů
•
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24.ledna – spotřební daň
•
splatnost daně za listopad 2007 (pouze spotřební daň z lihu)
25.ledna – spotřební daň
•
daňové přiznání za prosinec 2007
•
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických)
benzinů za prosinec 2007 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty
•
daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2007
•
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2007
31.ledna – daň z příjmů
•
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2007
- daň silniční
•
daňové přiznání a daň za rok 2007
- daň z nemovitosti
•
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2008
- biopaliva
•
hlášení dle § 3 a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
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První multimediální portál pro
podnikatele a majitele firem v ČR

REGIOPORT slouží podnikatelům

Hospodářská komora České republiky,
Unie malých a středních podniků ČR a
společnost top vision s.r.o. dne 11. 12.
2007
oficiálně
spustily
první
multimediální
portál
pro
české
podnikatele
a
majitele
firem
www.narust.cz.
Tento portál nabízí začínajícím
i
zkušenějším podnikatelům sledování
pozitivních příběhů, rady, jak postupovat
v klíčových okamžicích a při strategických rozhodováních, praktická
doporučení, jak řídit firmu co nejefektivněji a další informace
s praktickým využitím. Publikované informace by měly sloužit
společnostem menším i středním, které třeba překonaly kritické začátky a
dostaly se do fáze rozvoje, kde se neumí samy rychle zorientovat. Přestože
se Hospodářská komora ČR odbornému vzdělávání a rozvoji lidských
zdrojů dlouhodobě věnuje, projekt tohoto typu je aktivitou svého druhu
první.
Portál nabídne firmám prostor, kde si budou moci vyměňovat informace a
diskutovat nejrůznější problémy, najdou zde přehled zajímavých akcí,
seminářů, manažerských školení a společenských akcí. K dispozici jsou
také audio a videozáznamy s reportážemi a inspirativními příběhy
úspěšných českých firem a osobností stojících za jejich úspěchem od
jejich vzniku.
Úspěšně rostoucí české firmy pak navíc mají možnost setkání a výměny
názorů v rámci jarního fóra „Náš růst“. Posláním fóra je reflektovat
úspěchy a neúspěchy domácích firem, představit praktiky těch
nejúspěšnějších a otevřít diskusi špičkových českých manažerů a
podnikatelů nad novými možnostmi, kreativními vizemi a impulsy pro
rozvoj jejich společností

Přeshraniční
hospodářský
portál
REGIOPORT
je
společnou
obchodní
platformou
východobavorského
a
západočeského
regionu.
Spojuje
Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj s
východní
částí
Bavorska
a
slouží
podnikatelům na obou stranách hranice
k rozvoji hospodářských vztahů a k podpoře
podnikání.
Podnikatelé
mohou
prostřednictvím
portálu
hledat
nové
obchodní nebo kooperační partnery nebo
portál využít k prohloubení současných
kontaktů.
Portál
najdete
na
adrese
www.regioport.com v české, německé a
anglické verzi. Zdarma můžete vložit svoji
firmu do databáze firem, budete tak mít
jedinečnou možnost prezentovat se na
portále a získat kooperaci.
Dále portál nabízí:
o knihu oborů s možností vyhledávání,
o aktuální
oborové
informace
pro
podnikatele, informace o aktuálních
seminářích, workshopech a akcích,
o informace o podpůrných programech a
trendech v hospodářství,
o představení
nových
inovačních
produktů a služeb a poradenství pro
začínající podnikatele.
Bližší informace o portálu Vám poskytnou
pracovníci BENEFIT kontaktních míst.
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