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Záznam webináře Jak správně nastavit spolupráci firmy a OSVČ 
Prevence před postihem za švarcsystém 

 
Aby byly zajištěny všechny činnosti obchodní společnosti, je zapotřebí vedle vlastních 

zaměstnanců realizovat také spolupráci se živnostníky (OSVČ). Tyto obchodní vztahy mají 

však svá pravidla, která je nutné dodržovat. Zákon o zaměstnanosti výkon závislé práce mimo 

pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém) zakazuje a stanoví vysoké sankce (v rozmezí 250 tis. 

Kč až 10 mil. Kč). Navíc státní orgány (inspektoráty práce, finanční úřady, správa sociálního 

zabezpečení a zdravotní pojišťovny) mohou požadovat doplacení daní a odvodů. Díky 

správně sepsaným smlouvám a nastaveným pravidlům při spolupráci s OSVČ můžete rizika 

nařčení ze švarcsystému minimalizovat. 

 
Přednáší: Mgr. Tomáš Liškutín, advokát  

Režim zhlédnutí: offline – nahrávku můžete shlédnout opakovaně podle svých časových 

možností 

 
Zaměření webináře:  

Záznam webináře Jak správně nastavit spolupráci firmy a OSVČ Vás provede povinnostmi a 

právy, které je nezbytné dodržovat při spolupráci Vaší společnosti s osobu podnikající na 

živnostenský list (OSVČ). Naučíte se, jak správně s OSVČ sepisovat tzv. obchodní smlouvy, 

aby riziko jejich posouzení jako kvazi pracovní smlouvy bylo minimální. Získáte také 

praktická doporučení, jak správně nastavit konkrétní pravidla vzájemné spolupráce a jak se 

zachovat v případě kontroly inspektorátu práce.  

 
Komu je webinář určen:  

Záznam webináře Jak správně nastavit spolupráci firmy a OSVČ je určen obchodním 

společnostem, které při zajišťování svých podnikatelských aktivit využívají spolupráce 

s OSVČ. Zejména pak manažerům odpovědným za obchodní vedení společnosti. Dále 

vedoucím zaměstnancům a pracovníkům personálních nebo HR oddělení.  

 
Obsah nahrávky webináře: 

Znaky obchodní spolupráce s OSVČ 

Znaky závislé práce zaměstnanců 

Švarcsystém (nelegální zaměstnávání) 

Nastavení smluv s OSVČ 

Nastavení spolupráce s OSVČ 

Postup při kontrole inspektorátu práce 

Obhajoba proti případnému nařčení ze švarcsystému 
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Závazná objednávka nahrávky webináře Jak správně nastavit spolupráci 

firmy a OSVČ 
Cena nahrávky webináře: 1290,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více licencí pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet licencí webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na záznam webináře): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na záznam webináře): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na záznam webináře): 
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