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Co potřebujete k práci 
ve svém oboru?

- grafik
- ilustrátor
- fotograf
- tiskař
- apod.

↓
ŽIVNOSTENSKÝ

LIST



Co je živnost?

Živnost je definována jako SOUSTAVNÁ ČINNOST 
provozovaná SAMOSTATNĚ, vlastním jménem, 
NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST, za účelem dosažení 
ZISKU a za podmínek stanovených 
živnostenským zákonem.



Založení živnosti dosáhneme tím, že úřadům 
oznámíme záměr zahájit podnikání, doložíme 
kvalifikaci a místo podnikání a živnostenský 
úřad vám přidělí živnostenské oprávnění 
a identifikační číslo (IČ).

Jak živnost získat?



Podmínky získání volné ŽL:

x Plná svéprávnost – Plně svéprávní jsme 
tehdy, je-li nám nejméně 18 let a jsme 
způsobilí k právním úkonům

x Bezúhonnost – si úřad ověří sám v trestním 
rejstříku.

x 1000 Kč



4. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, 
knihařské a kopírovací práce

15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, 
pronájem zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů a výroba nenahraných nosičů 
údajů a záznamů

→ Dostanete formulář, kde 
zaškrtnete činnosti, které 
se vás týkají, např:



47. Zprostředkování obchodu a služeb 

48. Velkoobchod a maloobchod

56. Poskytování so�ware, poradenství 
v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související 
činnosti a webové portály

62. Příprava a vypracování technických 
návrhů, grafické a kresličské práce

66. Reklamní činnost, marketing, mediální 
zastoupení

67. Návrhářská, designérská, aranžérská 
činnost a modeling

68. Fotografické služby

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

73. Provozování kulturních, 
kulturně-vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí



47. Zprostředkování obchodu a služeb 

48. Velkoobchod a maloobchod

56. Poskytování so�ware, poradenství 
v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související 
činnosti a webové portály

62. Příprava a vypracování technických 
návrhů, grafické a kresličské práce

66. Reklamní činnost, marketing, mediální 
zastoupení

67. Návrhářská, designérská, aranžérská 
činnost a modeling

68. Fotografické služby

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

73. Provozování kulturních, 
kulturně-vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí



47. Zprostředkování obchodu a služeb 

48. Velkoobchod a maloobchod

56. Poskytování so�ware, poradenství 
v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související 
činnosti a webové portály

62. Příprava a vypracování technických 
návrhů, grafické a kresličské práce

66. Reklamní činnost, marketing, mediální 
zastoupení

67. Návrhářská, designérská, aranžérská 
činnost a modeling

68. Fotografické služby

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

73. Provozování kulturních, 
kulturně-vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, 
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí
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Stali jste se OSVČ – osobou samostatně 
výdělečně činnou. 

PLATÍTE DANĚ, SOCIÁLKU A ZDRAVOTKU. (je minimální 
záloha na SP a ZP, pokud nejste student nebo 
zaměstnán na HPP)

Vydáváte faktury a sbíráte náklady (pokud 
neuplaťňujete výdajový paušál – 60 %)

MÁM ŽIVNOST A CO TEĎ?





ŽIVNOST x ZAMĚSTNÁNÍ

ŽIVNOST
– jste svým šéfem
– máte sebe
– čekáte na práci
– děláte více profesí
– obědy s klienty
– platíte si vybavení

ZAMĚSTNÁNÍ
– máte šéfa
– máte kolegy
– práce čeká na vás
– děláte více profesí
– meetingy/procesy
– dostanete vybavení

– dovolená?
– nemoc?
– od nevidim do 

nevidim
– platíte menší daňe 

a odvádíte SP a ZP
– čekáte na 

zaplacení faktur



ŽIVNOST
– jste svým šéfem
– máte sebe
– čekáte na práci
– děláte více profesí
– obědy s klienty
– platíte si vybavení

– dovolená?
– nemoc?
– od nevidim do 

nevidim
– platíte menší daňe 

a odvádíte SP a ZP
– čekáte na 

zaplacení faktur

– máte dovolenou
– máte nemocenskou
– od 9 do 5

– platíte si vyšší 
důchod

– čekáte na 10. den 
v měsíci

ŽIVNOST ZAMĚSTNÁNÍ





– umět říkat ano (a hlavně ne)
– práce na sobě
– práce na práci
– práce na sebepropagaci
– práce na sociálních dovednostech
– práce na kontaktech

– kamarádi, náhoda, kamarádi kamarádů, 
náhoda, dobré reference, náhoda, jsem vždy 
připraven, náhoda, webovky/portfolio

Jak získat/získávám klienty?



Unique value

– mít svůj styl/směr/zásady
– nábídnou něco, co nikdo jiný nemá
– umět všechno, ale nedělat všechno
   – specializovaný x generalista
– projekty: velké soliterní x male rekurentní
– rychlost/efektivita



Komunikace s klientem

Dobrý den,
chtěl bych si u vás objednat jídlení lístek viz 
příloha v Excelu. Chtěl bych to na A3, na třetiny, 
zavírané dovnitř. Jeda strana jídla, druhá 
nápoje.
S pozdravem,
Jiří Babica



Komunikace s klientem

=(

Dobrý den,
ano, tady máte návrh a bude to za 5000,-

Igráček Nováček



Proces objednávky

1. poptávka
2. nabídka (cena, délka časově, rozpočet)
3. objednávka
4. přijetí objednávky (datum odevzdání)
5.návrh
6.přijetí/doladění návrhu  (1. faktura)
7. sazba
8. korektury
9. výroba tiskových dat
10.předávací protokol (2. faktura)



$
Komunikace s klientem

Dobrý den,
děkuji za poptávku. Rád vám menu vyrobím. 
Práce odhaduji na 3 pracovní dny. 1 korektura 
zdarma, další XXX kč/hod.
Rozpočet:
Návrh – 2000,
Sazba – 2000,
Příprava tiskových dat – 1000
Celkem 5000 Kč. Záloha je 1⁄2 ceny... =)



Komunikace s klientem

Dobrý den,
děkuji za nabídku. Ozveme se...

...

Dobrý den,
potvrzujeme objednávku. Kdy to může být 
hotové?

TEPRVE TEĎ ZAČÍNÁTE PRACOVAT!



Komunikace s klientem

Dobrý den,
návrh máte v příloze. 

S pozdarvem, 
Igráček Nováček =(



Komunikace s klientem

Dobrý den,
návrh máte v příloze. Díval jsem se na fotogra-
fie z vašeho interiéru a použil jsem podobné 
barvy. Také typografii jsem zvolil pocitově 
příodní s příjemnými oblými tvary. Ikonky jsem 
vyrobil pouze linkou, přijde mi to tak nejlepší, 
ale rád je dobarvím, pokud budete chtít. Posí-
lám dvě varianty jedna s barevnou přední 
strankou a jedna inverzní... =)



Komunikace s klientem

Dobrý den,
nelíbí se nám to. Udělejte to jinak.
S pozdarvem, 
Klient Nekonečný =0





Komunikace s klientem

Dobrý den,
to je mi velmí líto. Prosím zkuste mi 
popsat, co přesně se vám nelíbí a jaké 
menu by se vám třeba líbilo. Klidně pošlete 
odkaz na webovku...

Dobrý den, jsem snad jasnovědec, mám si 
o přečíst ve svý magický kouli nebo co?!?

=)

=(
... (15 minut)



=)

Komunikace s klientem

Dobrý den,
posílám hotovou sazbu. Prosím zaneste mi 
korektury jako poznámku pomocí Acrobat 
Readeru.

=)
Dobrý den,
posílám tisková data. Vše je připraveno na 
natíraný papír, jak jsme se dohodli, kdyby 
byla změna, prosím napište mi.



Dodavatel – vy (jméno, adresa, IČO, číslo účtu, 
nejsem plátce DPH (pokud nejste))
Objednavatel – oni (jméno, adresa, IČO)
Věc (Fakturuji vám sazbu Jindřichovických 
lístů 03+04 – celkem XXX Kč)
Datum vystavení + datum splatnosti
Podpis (stačí nascanovaný barevný)

Faktura






Kolik si naúčtovat za hodinu práce?

150 250
750 300
2 000

500
400

1 000



zisk = to, co si opravdu vydělám, moje mzda
PŘÍJMY = TO, CO SI ÚČTUJU
náklady = to, co spotřebuju

Hodinovka

zisk = příjmy - náklady



Hodinovka

hardware
počítač
monitor
tablet

židle
stůl
kancelář

so�ware
Windows
O�ce
Adobe CC
Glyphs
Dropbox 
apod.

režie
kancelář
káva
internet
voda
elektřina
doprava

+ +



Hodinovka

hardware
počítač
monitor
tablet
NAS
židle
stůl

na 2 roky
50 000
10 000
10 000
10 000
4 000
3 000

87 000 Kč
/ 24 měsíců

=
3 625 Kč/měs.



Hodinovka

so�ware
Windows
O�ce
Adobe CC
Glyphs

na 2 roky
1 000
2 000

1 550/měs. 
6 500

46 700 Kč
/ 24 měsíců

=
1 946 Kč/měs.



Hodinovka

režie
kancelář
káva
internet
voda
elektřina
doprava

měsíčně
12 000
1 000

500
300
500
300

=
14 600 Kč/měs.



režie
kancelář
káva
internet
voda
elektřina
doprava

měsíčně
12 000
1 000

500
300
500
300

Hodinovka

hardware
so�ware
režie
–––––––––––––
NÁKLADY CELKEM

3 625
1 946

14 600
––––––
20 170 měsíčně



Hodinovka

mzda
náklady
–––––––––––––
PŘÍJEM

40 000
20 000
––––––
60 000

mzda = příjmy - náklady
příjmy = mzda + náklady



příjem = 60 000 Kč
pracovní týden = 40 hodin
pracovní měsíc = cca. 160 hodin

Hodinovka

60000 Kč / 160 h. = 375 Kč/h



pracujete 160 hodin měsíčne?
(maily, schůzky, není práce, 

fakturování, prokrastinace...)

Hodinovka

375 Kč/h

750 Kč/h×2
efektivně pracujete tak 80 hodin.



Pracuju nárazově na 
menších projektech
Pracuju třeba týden 
nebo dva na jednom
Pracuju pouze na 
jednom projektu

750 Kč/h

500 Kč/h

375 Kč/h

250
300

1 000

Hodinovka

v měsíci:



Proč nejít pod minimum

Pokud pracujete pod 375 Kč, pracujete na dluh. 
Klientovi právě platíte ze své dovolené, nového 
auta nebo i nájmu a jídla. 
Pokud pracujete pod minimální hodinovou 
mzdu v oboru je to neetické. Připravujete 
ostatní grafiky o normálně placenou práci 
protože ... pravděpodobně bydlíte u maminky, 
máte kradený so�ware a pracujete na 
počítači, který jste dostali k Vánocům...



Proč nejít pod minimum

– vaší práce si nikdo nemůže vážit, 
protože je příliš levná

– budete mít neustále klienty kretény, kteří 
jdou jen po ceně a ne po kvalitě

– pokud soutěžíte v cenové kategorii jste 
blázni, nikdy nemůžete vyhrát a ještě 
k tomu nemáte šanci k růstu





hodinovka
– nevím, co dělám / 

nevím jak dlouho to 
potrvá a lze to 
kvantifikovat

– sazba / retuše / 
maskování / doplňování 
glyfů apod.

+ nemohu 
prodělat

– nemohu vydělat, 
rutinní 
nekreativní 
práce

Hodinovka x Cena za dílo 



+ kreativní práce,
mohu si vydělat

– mohu prodělat, 
když dělám více 
než bych dělal za 
hodinovku

cena za dílo
– vím, co dělám / vím 

jak dlouho to potrvá
/ nelze to 
kvantifikovat

– počeštění fontu / 
sazba jednoho čísla 
novin / logo / plakát

Hodinovka x Cena za dílo 



Cena x Honorář

honorář
– odměna za práci 

intelektuálního rázu
– logotyp, plakát, 

vizuální indentita, ...

cena
– hodnota zboží, práce 

neintelektuální
– předtisková příprava, 

DTP, ...





=(

Tvorba korporátní identity 60 000 Kč

Jak udělat rozpočet



Logo (piktogram a jméno firmy)

Barevnost + čb. varianta loga

Typografie – výběr písma

Varianty loga šířka/výška

Merkantilie:
– vizitka
– papír
– obálka

Polep auta

Návrh resp. webu (10 druhů stránek)

CELKEM

20 000 Kč

3 000 Kč

5 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč

5 000 Kč

20 000 Kč

60 000 Kč

Jak udělat rozpočet v.1



v.2

rešerše   4h × 200 Kč/h

skica  2h × 400 Kč/h

vektorizace 2h × 500 Kč/h

postprodukce 3h × 500 Kč/h

příprava tisk. dat 1h × 300 Kč/h

CELKEM

800 Kč

800 Kč

1 000 Kč

1 500 Kč

300 Kč

4 400 Kč

Jak udělat rozpočet



– srozumitelnost
– lze jednoduše spočítat a rozdělit 

externí práci
– možnost škrtání / přidávání
– možnost rozdělení
– ideálně v PDF

Jak udělat rozpočet





Licence

K: Vytvořte prosím ilustraci na obal 0,5 l láhvi. 
G: OK, bude to 3000 Kč. 
K: Dobrá, děkujeme, tady máte peníze
G: Díky, nashle.

=(



Licence

K: Vytvořte prosím ilustraci na obal 0,5 l láhvi. 
G: OK, kolik bude těch lahví a kde se budou 
vyskytovat. Bude to jednorázovka nebo 
opakovaná produkce?
K: Bude to cca 1 000 000 kusů, bude to pro ČR a 
SR a bude to ve 3 reedicích.
G: OK, děkuji pošlu rozpočet s prací a licencí.
... =)



Licence

Při výpočtu ceny za poskytnutí licence je 
nutné zvážit několik faktorů
– druh (exkluzivní/neexkluzivní, 

komerční/nekomerční)
– teritoriální (region, stát, kontinent, svět)
– časový (měsíc, 1 rok, 5 let, neomezeně)
– možství a druh aplikace (print, outdoor, TV, 

online, prodejny)



Licence

Ceník poskytování lilcenci neexistuje, SORRY...
Každý si ho musíte vytvořit během své praxe.

exkluzivní – A 

neexkluzivní – B 

komerční – C 

nekomerční – D

region – E 

stát – F 

evropa – G 

svět – H

měsíc – I 

1 rok – J 

5 let – K 

∞ – L

print + M 

outdoor + N 

TV + O 

online + P 

prodejny + Q



Licence

– Na licenci se vždy sepisuje smlouva a je 
nedílnou součástí poskytování jakéhokoliv 
autorského díla.

– Dříve bylo praxí licenci neřešit, ale čím dál 
tím více agentur s tím pracuje.

– Pokud to nevyřešíte na začátku jednání, 
vzdáváte se možnosti vydělat právem
peníze za použití svého díla.



Licence

– Je možné vykoupit dílo absolutně 
(neomezená doba, teriorium i použití), ale 
vždy VY BUDETE AUTOREM.

– Pokud agentura použije znovu vaše dílo 
NEPLATÍ ZA PRÁCI, ale PLATÍ ZA POUŽITÍ (licenci), 
kolik zaplatí závisí na tom, jaké jsou 
podmínky ve smlouvě.





Self-Promotion

Jak pracovat s propagací sebe jako vlastní 
značky?



Self-Promotion

Vlastní web
Instagram/FB/Twitter
Youtube/Vimeo/Twitch
Behance/Dribble
...



Self-Promotion
WEB

– Vlastní doména 
– Wordpress/Joomla/wix etc...
– Chci ihned VIDĚT co DĚLÁTE! Jako feed, jako 

seznam projektů, cokoliv jakkoliv, ale hlavně 
ne v galerie/fotografie/2018/Portréty/Anička..

– a neukazujte tam, to co neni dobrý, ani to, 
co nechcete dělat



Self-Promotion
Insta apod.

– feed: projekty, backgroud projektů, zájmy 
okolo svýho zaměření, vy a projekty

– stories: probudim se a kreslim, snídám a 
kreslim, obědvám a kreslim, mám siestu a 
kreslim, svačim a kreslim, jdu ven a kreslim, 
večeřím a kreslim, jdu spát a kreslim, spím a 
kreslim (kreslim = cokoliv, co děláte)



Self-Promotion
YT/Vimeo/Twitch

– vy jak kreslíte
– tutoriál jak se kreslí
– jak vybrat tužku/stětec/barvu/whatever
– reel vašeho projektu
– vy jak kreslíte
– kreslim = cokoliv, co děláte



Self-Promotion
Behance/Dribble

+ vaše projekty - projekty ostatních
– mezinárodní poptávka práce
– je možné se dostat do nějaké selekce → více 

views, více likes, ...
– možná inspirace (a deprese)





Příklad: font Buřt

1. Instagram před 
vydáním

2. moje stránka 
renegadefonts.com

3. prodej přes 
myfonts.com

4. video na vimeo.com
5. Fonts In Use

6. FB post do Unie 
Grafického designu

7. prodej přes 
yw�.com

8. prodej přes 
crativemarket.com

9. článek na font.cz 



Portfolio

TOP, BEST OF, DŮVOD proč si vás mam vybrat
– realizované projekty, které jsou dobré
– nerealizované (neexistující) projekty, které 

jsou dobré
– zájmy, které souvisí se zaměřením
– nepovedené projekty, nerealizované a 

špatné projekty a další balast nechci vidět 
i když to stálo hodně práce a bylo to těžký...



Jak žádat o práci

– Pošlete e-mail, krátký e-mail, spisovný 
a bez chyb.

– Vložte pár ukázek své práce (best of the 
best), zbytek dejte do PDF, max. 10 MB. 

– Zavolejte, zkuste si domluvit osobní schůzku
– Posílejte odpoledne (ne v pondělí ani v pátek)



Kde sehnat práci?

– FB skupiny 
(grafici, Unie Grafického Deisgnu, ...)

– Designportal.cz, Font.cz, Grafika.cz
– Behance/Dribbble
– Napsat do agentury/studia, které se vám líbí
– Začít pracovat na sebe



Stáže

Spoustu skvělých studií po celé Evropě berou 
internisty (stážisty).  
Sbalte po škole kufr a vypadněte mimo 
republiku. Dostane se vám náhledu na náš 
rybníček, který nemá každý. Získáte 
zkušenosti, které zde nemůžete dostat, třeba 
kvůli velikosti projektu nebo rozpočtu. 
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