
Typ smlouvy

Musí mít student 

živnostenský list?

Platí sociální 

pojištění?

Platí zdravotní 

pojištění?

Daní se 15% zálohovou daní. Tato daň se 

odvádí z hrubého příjmu zvýšeného o pojistné 

na sociální a zdravotní pojištění placené 

zaměstnavatelem. Vše provede 

zaměstnavatel při výplatě, student se o nic 

nestará. Jde o daň zálohovou, tj. student 

může požádat po konci roku zaměstnavatele 

o provedení tzv. ročního zúčtování nebo může 

podat přiznání  a získat tak zpět případný 

přeplatek na dani.

Ne

Ano; speciální 

pravidla při 

souběhu podnikání 

a studia

Ne

Ano; speciální 

pravidla při 

souběhu podnikání 

a studia

Ne

Ano, student si sám připravuje a podává daňové přiznání a přehledy na "zdravotku" a "sociálku". 

Daňové přiznání nemusí podat, pokud neměl ztrátu z podnikání, jeho příjmy z podnikání (POZOR: nikoli 

zisk) nebyly vyšší než 15,000 Kč a neměl žádné jiné příjmy (nezahrnují se např. stipendia a úroky u 

českých bank).

Ne, pokud je roční příjem max. 20,000 Kč

Příjem do 5,000 

Kč / měs. A 

nebylo 

podepsáno 

Prohlášení k dani

Ano, student si sám připravuje a podává daňové přiznání a přehledy na "zdravotku" a "sociálku". 

Daňové přiznání nemusí podat, pokud neměl ztrátu z podnikání, jeho příjmy z podnikání (POZOR: nikoli 

zisk) nebyly vyšší než 15,000 Kč a neměl žádné jiné příjmy (nezahrnují se např. stipendia a úroky u 

českých bank).

Daní se 15% 

srážkovou daní. 

Provede 

zaměstnavatel při 

výplatě, student se o 

nic nestará. Jde ale o 

daň konečnou, tj. 

nepodává se přiznání.

Příjem nad 

5,000 Kč / 

měs. NEBO 

bylo 

podepsáno 

Prohlášení k 

dani

Ano

Ne, pokud je 

měsíční příjem do 

2,500 Kč

Student a) tvoří autorské dílo; b) vykonává 

činnost, která je samostatná, soustavná, pod 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 

směřující k určitému výsledku - zhotovení věci, 

úprava věci, apod. Dílo není služba.

Nahodilá, neopakovaná, jednorázová aktivita

Ano

Ne, pokud je 

měsíční příjem do 

2,500 Kč

Ne, pokud je 

měsíční příjem 

max. 10,000 Kč

Ano; speciální 

pravidla při 

souběhu podnikání 

a studia

Smlouva o 

poskytování služeb

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano, pokud nejde o 

autorské dílo

A daně?
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činnost
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Jednorázová 

činnost i bez 

smlouvy

Pravidelná činnost v zaměstnání (plný i částečný 

"úvazek")

Činnost v zaměstnání s max. Poloviční týdenní 

pracovní dobou

Činnost u jednoho zaměstnavatele max. 300 

hodin za rok

Student poskytuje poradenské, účetní, 

marketingové, editační, překladové, 

programovací, úklidové, administrativní, ... služby
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Pracovní smlouva

Dohoda o pracovní 

činnosti

Dohoda o 

provedení práce

Smlouva o dílo

Ne, pokud je 

měsíční příjem 

max. 10,000 Kč

Ano; speciální 

pravidla při 

souběhu podnikání 

a studia


