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Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná
samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku.
Podnikateľom je:

osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe
živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká podľa osobitných
predpisov,
fyzická osoba, ktorá vykonáva
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie podľa osobitného predpisu (§ 2
Obchodného zákonníka).

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku (§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).
Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky
ustanovené v zákone o živnostenskom podnikaní (§ 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní).
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

vek 18 rokov,
spôsobilosť na právne úkony,
bezúhonnosť.

Živnosti sú:

a. remeselné – podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť vyučená v odbore,
b. viazané – podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak,
c. voľné.

Samostatne zárobková osoba má príjmy:

a. z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva;
b. zo živnosti;
c. z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napr. súkromní lekári, veterinári,

audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti a iní;
d. spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti (§ 6 ods.

1 ZDP).

SZČO má príjmy podľa ZDP:
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a. z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon), pri
ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP, a z vydávania, rozmnožovania a
rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného
predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z
postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva;

b. z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. správcovia konkurznej podstaty,
profesionálni športovci, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZŤP;

c. z činnosti znalcov, tlmočníkov, prekladateľov;
d. z činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnos ťou, napr.

sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a
poradcovia;

e. z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane
príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.
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Článok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Platenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby

Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

Súvisiace odborné články

Zrušenie povinností SZČO, vykazovanie poistného a premlčanie práva na vrátenie zaplatených
preddavkov na poistné a poistného
Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018
Výpomoc rodiny živnostníka v podnikaní
3. Študent a povinnosť podať daňové priznanie
Odvody SZČO od 1. júla 2018

Súvisiace príklady z praxe

Činnosť zamestnanca a SZČO v odlišných členských štátoch EÚ
Platenie odvodov
SZČO a podnikateľský účet
Nevymožiteľné pohľadávky SZČO
Výdavky pri prerušení živnosti
Daňové priznanie SZČO a uplatňovanie výdavkov
Uzatvorenie zmluvy medzi SZČO a spoločnosťou

Súvisiace videoškolenia

Novela zákona o zdravotnom poistení a zmeny v sociálnom poistení účinné od 1.1.2018

Povinnosti SZČO

Stránka 2 / 3

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4385045&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4385045&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2971717&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4473412&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=12419742
https://www.epi.sk/odborny-clanok/zrusenie-povinnosti-szco-vykazovanie-poistneho-a-premlcanie-prava-na-vratenie-zaplatenych-preddavkov-na-poistne-a-poistneho.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/danovo-odvodove-zatazenie-zamestnanec-verzus-zivnostnik-v-roku-2018.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/vypomoc-rodiny-zivnostnika-v-podnikani.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/3--student-a-povinnost-podat-danove-priznanie-pmpp-11-2018.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/odvody-szco-od-1-jula-2018.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/cinnost-zamestnanca-a-szco-v-odlisnych-clenskych-statoch-eu.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/platenie-odvodov.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/szco-a-podnikatelsky-ucet.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/nevymozitelne-pohladavky-szco.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/vydavky-pri-preruseni-zivnosti.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/danove-priznanie-szco-a-uplatnovanie-vydavkov.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/uzatvorenie-zmluvy-medzi-szco-a-spolocnostou.htm
https://www.epi.sk/tv/novela-zakona-o-zdravotnom-poisteni-a-zmeny-v-socialnom-poisteni-ucinne-od-1-1-2018-tv.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR

455/1991 Zb. Živnostenský zákon
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
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