
(NE)VÝHODY OSVČ
vs.

s.r.o.



Podnikání

• Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem
samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem
dosažení zisku

• Rozlišení jednorázové výpomoci podlahářství vs. soustavná činnost – kdy
jsem podnikatelem?

• Definice podnikatele obsažená v ust. § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za
podnikatele.“



OSVČ
x

obchodní společnosti



OSVČ



Osoba samostatně výdělečně činná

• Nejde o obchodní společnost

• Název – vlastní jméno

• Podnikání pod IČ, DIČ
• Založení živnosti – živnostenský úřad

• Náklady

• Druhy živností
• Řemeslné

• Vázané

• Volné

• Zdanění (výdajový paušál vs. reálné výdaje)

• Tenká hranice mezi podnikáním a soukromým životem – přístup k účtu,
„vytahování peněz“

• Nižší náklady do začátku

• Odpovědnost za případné škody



Osoba samostatně výdělečně činná

Základní výhody:

• Nižší vstupní náklady

• Není oddělení majetku soukromého a podnikatelského – možnost využít
finanční prostředky pro soukromé účely

• Přímé řízení

• Nízké náklady na zpracování účetnictví

Základní nevýhody:

• Obecně méně věcí do výdajů

• Ručení majetkem

• Odpovědnost za škodu – ručím svým majetkem

• Trestněprávní rovina při podnikání

• Povinné odvody



S.R.O.



Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

• Základní kapitál – 1 Kč – proč mít vyšší?

• Statutární orgán – jednatel a jeho odpovědnost

• Pracovní smlouva jednatele vs smlouva o výkonu funkce

• Pracovní úraz jednatelů

• Orgány společnosti – valná hromada, jednatelé, dozorčí rada (fakult.)

• Převoditelnost podílů

• Založení s.r.o. – zakladatelské právní jednání

• Vznik s.r.o. – zápisem do obchodního rejstříku

• Zdanění podílu ze zisku

• Sídlo (virtuální sídlo?) – doručování apod.



Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

Základní výhody:
• Oddělení majetkové sféry soukromé a s.r.o.

• Neručím majetkem soukromé osoby

• V případě trestněprávní roviny zpravidla postih společnosti, výjimečně statutárních orgánů

• Více věcí „v nákladech“

• Za škodu odpovídá společnost, ne jednatel

• Nejsou povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění

• Možnost „vytáhnout“ si finanční prostředky různými způsoby

• Větší prestiž

Základní nevýhody:
• Oddělení finančních prostředků – nemožnost si jednoduše „vzít“ peníze z pokladny

• Dvojí zdanění (FO, PO)

• Dražší a administrativně složité vedení účetnictví

• Neshody společníků



Další formy podnikání



Akciová společnost – a.s.

• Společnost, jejíž základní kapitál je rozložen na určitý počet akcií (ust. § 243 ZOK)

• Žádné ručení

• Založení – stanovy

• Základní kapitál – 2 000 000 Kč, nebo 80 000 €

• Převoditelnost podílů – akcie, veřejně obchodovatelné



Veřejná obchodní společnost – v.o.s.

• Vhodná pro menší podnikatele, bez složitého podnikání

• Alespoň dva společníci (i PO)

• Založení společenskou smlouvou - zpravidla zde společníci uvedou dělení
majetku společnosti mezi sebe v případě, že bude někdy zrušena, nebo také
rozdělení zisku.

• Ručení za dluhy společně a nerozdílně celým svým majetkem

• Základní kapitál – 0 Kč

• Podíly zásadně stejné, lze i jinak (společenská smlouva)

• Hlavní výhodou ale je, že na společníky klade minimální nároky a umožňuje
podnikání více osob bez formalit a bez překážek.



Komanditní společnost - k.s.

• Společnost alespoň dvou společníků

• Komplementář – ručí neomezeně, jako ve v.o.s., je statutární orgán

• Komanditista – ručí do výše svého nesplaceného vkladu, jako v s.r.o., není
statutární orgán

• Jasné rozdělení rizik a obchodního vedení mezi jednotlivé společníky a také
relativně nízké náklady na založení.

• Vzniká zápisem do obchodního rejstříku



Plátce a neplátce DPH



Plátce či neplátce DPH
• Neplátce – musí mít obrat menší než 1 000 000 Kč v předešlých, po sobě 

jdoucích kalendářních měsících. Pokud splňuje tuto podmínku, pak nemá 
povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění. Neplátce nemá nárok na 
odpočet.

• Plátce (osoba registrovaná k dani) – kromě toho, že má povinnost odvádět daň 
ze všech zdanitelných plnění, má také nárok na odpočet.

Nejpraktičtější dopady:

• je mým klientem zpravidla fyzická osoba (spotřebitel)? Stávám se pro něj
dražším v případě plátcovství

• Můžu si odpočítat DPH na vstupech



„Dobrovolný“ plátce DPH
• Předkládá se ekonomický záměr, záleží na rozhodnutí FÚ, neakceptují virtuální

sídla.

• Kvůli podvodům v oblasti DPH státní správa důkladně kontroluje i samotnou
registraci k DPH.

• Kontrola spolehlivého plátce DPH v Aresu

Proč se například stát dobrovolným plátcem?

• Vaši zákazníci jsou převážně plátci 

• Vaše výdaje převyšují vaše příjmy – vznikl vám tzv. nadměrný odpočet. Co to 
znamená? DPH, které jste zaplatili při nákupu materiálu nebo zboží od dodavatele, 
převyšuje DPH ze zboží, které jste prodali vašim zákazníkům. V tomto případě 
dostanete od státu zpět částku, o kterou se tyto dvě DPH liší – pozor na kontroly z 
FÚ

• Rozdílné sazby DPH – konkrétně, pokud se na zboží od dodavatele uplatňuje 
zvýšená sazba DPH a na zboží, které následně prodáváte svým zákazníkům, snížená 
sazba DPH.



Začínám podnikat



Jak založit obchodní společnost?

Podmínky pro založení a vznik obchodní společnosti

• Založení – sepsání zakladatelského právního jednání
• Společenská smlouva

• Zakladatelská listina

• Vznik – zápisem do obchodního rejstříku

• Náklady
• Odměna notáře – odvíjí se od základního kapitálu, nejméně 4.000 Kč

• Správní poplatek živnostenskému úřadu – od 1.000 Kč

• Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku 2.700 Kč/6.000 Kč – s.r.o., 8.000 Kč/12.000 Kč - a.s.

• Vklady do společnosti
• Peněžité/nepeněžité vklady

• Splácení vkladů

• Výběr sídla, doručování

• Výběr domény, příprava webu

• Založení účtu v bance



Jak začít podnikat jako OSVČ?

Podmínky pro založení živnosti
• Základní body

• Živnostenské oprávnění

• Jednotný registrační formulář na živnostenském úřadě – ohlášení ve vztahu ke
všem úřadům

• Daňová evidence (vydávám doklady, uchovávám kopie, vedu výdaje)

• Daňové přiznání

• Daně:
• Zdravotní a sociální pojištění

• DPH

• Silniční daň

• Rozhlasový, TV poplatek

- Doporučuji webovou prezentaci, registraci domény, péče o zákazníky na sociálních
sítích, reference na Google…



Co musím splnit, abych dostál zákonným požadavkům při startu podnikání?

• Podmínky vztahující se k fyzické osobě
zletilost

bezúhonnost



Na co bych měl myslet, než se do podnikání pustím?

• V čem budu podnikat? Konkurence na trhu

• Mám dostatek financí? Mám spočítané všechny náklady? (úroky z prodlení, trestněprávní rovina – podvod..)

• Je můj nápad originální?

• Mám prozkoumané tržní prostředí, ve kterém chci podnikat?

• Je lepší podnikat s partnerem, nebo sám?

• Pojištění odpovědnosti

• Forma podnikání a s tím související ručení

• Administrativní zátěž, mám vyřešenou ochranu osobních údajů?

• Mám zpracovaný business plán/podnikatelský záměr



Chci prvního zaměstnance, co to pro mě obnáší?

• Výběr zaměstnance – na co se ptát?

• Pracovní smlouva (obligatorní náležitosti – druh, místo, den)

• Mzdové podmínky – mzdový výměr?

• Interní předpisy zaměstnavatele, pracovní řády, směrnice

• BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

• Tzv. Hmotná odpovědnost (výpis z rejstříku trestů?)



Chci prvního zaměstnance, co to pro mě obnáší?

• Registrace u zdravotní pojišťovny – do 8 dnů

• Registrace u České správy sociálního zabezpečení – do 8 dnů

• Nahlášení finančnímu úřadu – do 15 dnů

• Registrace k povinnému pojištění odpovědnosti (nemoc z povolání, úraz)

• Zaměstnanec v exekuci, insolvenci, srážky ze mzdy



Diskuze:


