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1. Úvod 
 

Problematika pracovněprávních vztahů s cizím prvkem je problematikou aktuální a 

významnou svým dopadem na právní praxi. Pokračující a stále prohlubující se integrace 

evropského kontinentu a fenomén globalizace jsou zárukou toho, že i v budoucnosti 

bude význam právní úpravy pracovněprávních vztahů s cizím prvkem narůstat.  

Z tohoto pohledu představují zlomový okamžik pro Českou republiku, politické a 

ekonomické změny roku 1989, které znamenaly nejen přechod na tržní hospodářství, ale 

otevřely i cestu do Evropské unie. Změny však nastaly i jinde ve světě. Globalizace tak 

ve svém důsledku vytvořila z dříve velké planety malou vesnici – z dalekosáhlými 

následky pro mnohé oblasti, mimo jiné i pro oblast pracovního práva. Miliony lidí 

z celého světa nyní využívá možnosti se stěhovat za prací. To s sebou samozřejmě 

přineslo potřebu korekce legislativy upravující pracovněprávní vztahy s cizím prvkem. 

Nemalé změny proto v poslední době nastaly, a bezpochyby ještě v oboru pracovního 

práva nastanou.  

Trhy práce v třetím tisíciletí nekončí na hranicích jednotlivých států, ale s určitou 

nadsázkou se dá říci, že se vytvořil globální trh práce, jenž doslova pohltil celou 

zeměkouli. Pro Českou republiku je proto důležité sledovat politické, ekonomické a 

sociální dění i vně Evropské unie. Nedostatek pracovní síly a nízká porodnost v Evropě, 

ostrá konkurence na světových trzích, nedostatek pracovních příležitostí, chudoba a 

nedemokratické režimy jinde ve světě jsou výbušnou směsí, která vyvíjí velký tlak na 

západní země, včetně těch evropských. Stále aktuálnější je pro země Evropské unie 

otázka zda a do jaké míry umožní legální vstup nových pracovních sil ze třetích zemí na 

evropský trh práce anebo zda budou raději hledat jiné alternativy, pokud takové vůbec 

reálně existují.  

Varianta izolace západu před náporem pracovníků z chudších zemích se ovšem nezdá 

být reálná z několika důvodů. Především nepříznivý demografický vývoj v Evropě 

(zvláště pak v České republice) a z toho vyplývající nedostatek vlastních pracovních sil 

si vyžádá přísun nových pracovníků na kterém budou zaměstnavatelé/podnikatelé 

bezpodmínečně trvat. Roli hraje také neochota velké časti západní populace vykonávat 

neprestižní a špatně placené práce a nevůle se stěhovat za prací, se kterou se 

zaměstnavatelé setkávají zvláště pak v nových členských státech Evropské unie. 
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Zaměstnavatelé, ať už se jedná o malé či střední podnikatelé nebo o nadnárodní 

koncerny, jsou v důsledku globalizace vystaveni nebývalému a krutému boji o přežití, 

který je v současné době ještě umocněn tzv. finanční krizí. Východiskem pro ně často 

bývají škrty v oblasti mzdových nákladů, kterých lze docílit propouštěním, 

zaměstnáváním levnější cizí pracovní síly či vyvážením produkce do zahraničí. 

Doprovodnými jevy jejich úsilí o lepší hospodářské výsledky, se kterými se do 

budoucna budeme s největší pravděpodobností setkávat, bude z jejich strany 

pochopitelná snaha optimalizovat obsah pracovněprávních vztahů v jejich prospěch či 

prosazování harmonizace práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů 

z důvodu vyšší přehlednosti a ekonomické efektivity v rámci širšího celku, např. 

Evropské unie. Tato úvodní slova jen dokreslují nutnost se podrobněji zabývat tématem 

této diplomové práce.  

S těmito otázkami souvisí i aspekty integrace cizinců do nových kultur a sociálního 

zabezpečení cizích pracovníků, což zajisté do budoucna bude představovat palčivý 

problém, kterému se však v rámci této práce není možné věnovat. 

Právní úprava pracovněprávních vztahů s cizím prvkem je obsažena v pramenech 

národních, evropských a mezinárodních. Z hlediska pramenů národních hraje stěžejní 

úlohu zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZPr). Samozřejmě také zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a 

procesním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZMPS), obsahující právní úpravu 

mezinárodního práva soukromého. Ve vztahu k cizincům z třetích zemí je důležitá 

úprava obsažena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZZ).  

Neopomenutelné pro praxi jsou samozřejmě závazky plynoucí z práva evropského.       

Zvláště důležitá je směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 96/71/ES o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb. Zvýšenou pozornost si vyžaduje Římská 

úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy1 (dále jen ŘÚ) a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy (dále jen nařízení Řím I). Pro právní praxi je taktéž klíčová znalost 

judikatury Evropského soudního dvora.  

                                                 
1 Sdělení č. 64/2006 Sb. m. s., ve znění sdělení č. 21/2007 Sb.m.s.  



PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY S CIZÍM PRVKEM 

 8 

Zcela bez povšimnutí také nemůžeme nechat skutečnost, že zákoník práce nabyl 

účinnosti dne 1.1.2007 a vystřídal tak zákoník práce z roku 1965 (dále jen ZPr 1965) 2, 

který byl v účinnosti po dobu 41 let. Tam, kde to bude užitečné, dovolí si autor 

upozornit na případné rozdíly mezi starým a novým zákoníkem práce. 

 

Problematika pracovněprávních vztahů s cizím prvkem je velmi rozsáhlá a bez umělého 

okleštění by byla téměř bezbřehá. Z tohoto důvodu je potřeba obsah této práce vymezit 

konkrétněji. Jádro diplomové práce je věnováno dvěma oblastem:  

 

1) určení rozhodného práva v pracovněprávních vztazích 

 

a  

 

2) právní úpravě vysílání zaměstnanců do zahraničí . 

 

Úkolem této diplomové práce je analyzovat pracovněprávní vztahy s cizím prvkem a 

pokusit se prozkoumat dopad právní úpravy na praxi, pokud možno také pomoci 

konkrétních příkladů. Cílem je pak především snaha hledat odpověď na otázku, zda 

současná právní úprava pracovněprávních vztahů s cizím prvkem dostatečně reflektuje 

potřeby zaměstnavatelů z hlediska flexibility a liberálnosti a naopak, zda zároveň 

poskytuje zaměstnancům dostatečnou míru ochrany. 

K tématu se zcela jistě váže celá řada jiných problematik, které si zaslouží pozornost, 

např. zvláštní pracovněprávní úprava v oblasti mezinárodní dopravy, agenturní 

zaměstnávání s cizím prvkem, právní úprava zaměstnávání cizinců z třetích zemí 

v České republice nebo procesní stránka úpravy pracovněprávních vztahů s cizím 

prvkem, avšak z důvodu omezeného rozsahu této diplomové práce se jim nebude možné 

věnovat.           

 

 

 

                                                 
2 Zákon č. 65/1956 Sb., zákoník práce. 
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2. Vymezení některých pojmů 

  

Nicméně, před samotnou analýzou pracovněprávních vztahů s cizím prvkem je třeba 

alespoň stručně definovat několik stěžejních pojmů. Co je pracovněprávní vztah? Jak je 

lze třídit a které mají význam pro právní úpravu pracovněprávních vztahů s cizím 

prvkem? Co je cizím prvkem? Co je to mezinárodní právo soukromé? Jak definujeme 

kolizní normu?  

Vymezení pojmů, které bezprostředně souvisí se samotnou materií pracovněprávních 

vztahů s cizím prvkem, je nápomocné pro lepší orientaci a pochopení této diplomové 

práce.  

 

2.1. Pracovněprávní vztahy 

 

Zákonodárce vymezuje pracovněprávní vztahy hned v § 1 ZPr. Výslovně označuje za 

pracovněprávní vztahy právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli (tedy individuální pracovněprávní vztahy) a právní vztahy 

kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce (tedy kolektivní 

pracovněprávní vztahy). 

Rozsah pracovněprávních vztahů vymezen podle § 1 písm. a) a b) ZPr je však právní 

teorií považován za příliš omezený.3 Za pracovněprávní vztahy je dále nutno považovat 

některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů při výkonu závislé práce 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli podle § 1 písm. d) ZPr. Do této skupiny se řadí 

především vztahy mezi uchazečem o zaměstnání a jeho případným budoucím 

zaměstnavatelem, neboť ačkoliv ještě nedošlo ke vzniku pracovněprávního poměru je 

žádoucí tyto vztahy upravovat, především co se rovného zacházení a ochrany osobních 

údajů týče. Za čtvrté se za pracovněprávní vztahy považují tradičně právní vztahy, které 

vznikají na úseku zaměstnanosti. 

 

                                                 
3 Pichrt, J. In: Bělina, M. a kolektiv. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha 2007,     
C. H. Beck, s. 58. 
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Pro účely této diplomové práce se budeme dále zabývat pouze individuálními 

pracovněprávní vztahy. V ostatních kategoriích pracovněprávní vztahů se sice cizí 

prvek vyskytovat může (např. v oblasti zaměstnanosti u cizince žádajícího o udělení 

povolení k zaměstnání nebo zelenou kartu), ale nejtypičtěji se vyskytuje právě u 

individuálních pracovněprávních vztahů.  

 

Individuální pracovněprávní vztahy se obecně dělí na základní pracovněprávní vztahy, 

pracovněprávní vztahy související se základními a na další právní vztahy účasti na 

práci. 

Zákoník práce rozlišuje podle § 3 alinea 2 dva druhy základních pracovněprávních 

vztahů -  pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Dominantní postavení v rámci základních pracovněprávních vztahů 

zaujímá nesporně pracovní poměr.  

Pracovní poměr se liší od dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 

několika znaky. Jelikož dohody mají spíše doplňkový charakter, zejména časově 

omezeným rozsahem výkonu závislé práce. I stupeň organizační nadřízenosti a 

podřízenosti není vymezen tak striktně jako u pracovního poměru. Ochrana slabší strany 

pracovněprávního vztahu (tj. zaměstnance) je v porovnání s pracovním poměrem 

značně oslabena. Na druhou stranu poskytují dohody větší prostor pro smluvní volnost, 

jejímž prostřednictvím lze, je-li dána vůle stran, ochrannou funkci pracovního práva 

opět nastolit. Až na taxativně stanovené výjimky4 se na právní úpravu dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr použijí subsidiárně zákonná ustanovení a pracovním 

poměru. 

Pracovnímu  poměru je věnována druhá část ZPr (§ 30 až § 73 ZPr). Zakládá se 

pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo jmenováním. Výkon 

závislé práce, vyjádřen především nadřízeností zaměstnavatele nad zaměstnancem, je 

jedním z hlavních znaků rozlišujících pracovní smlouvy od jiných soukromoprávních 

smluv. Pracovní smlouvy však plní zcela odlišnou a snad i důležitější společenskou roli 

než občanskoprávní či obchodněprávní smlouvy. Tím je dána i jejich anomálie ve 

smyslu větší právní ochrany zaměstnance, která je zabezpečená vyšší mírou kogentností 

                                                 
4 Srov. § 77 odst. 1 ZPr. 
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pracovního práva a menším vlivem zásady autonomie smluvních stran. Přesto mají 

pracovní a civilní smlouvy společný základ v právu soukromém.  

 

Objektem základních pracovněprávních vztahů je výkon závislé práce. Zákoník práce 

obsahuje, na rozdíl od ZPr 1965, pozitivněprávní definici tohoto pojmu:  

 

,,Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a 

podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu 

za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na 

jeho odpovědnost.“5      

 

Pozitivněprávní definice závislé práce bezesporu přispívá k větší právní jistotě v oblasti 

pracovního práva. Ve spojitosti s ustanovením § 3 alinea 1 ZPr, podle kterého může být 

závislá práce vykonávaná výlučně v pracovněprávním vztahu podle ZPr, není-li  však 

upravena zvláštními právními předpisy (např. služebním zákonem, z. č. 218/2002 Sb.), 

zákonodárce potírá tzv. ,,švarcsystém“6  V literatuře se objevují také názory, že dalším 

znakem závislé práce je dobrovolnost, který je sice v ZPr obsažen (§ 13 odst. 1 ZPr), 

avšak není součástí legální definice závislé práce, což je předmětem kritiky.7 

 

Pracovněprávní vztahy související se základními jsou vztahy, které základním vztahům 

mohou předcházet, mohou existovat paralelně se základními a můžou je dokonce 

přetrvat. Jedná se o např. vztahy o sankční (nároky zaměstnavatele nebo zaměstnance 

na náhradu škody, i když ke škodě došlo až po skončení pracovního poměru), vztahy 

vznikající při kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, vztahy vzniklé podle      

§ 328 odst.1 ZPr (viz níže) atd. 

 

                                                 
5 § 2 odst. 4 ZPr; závislá práce je charakteristická také pro agenturního zaměstnávání - § 2 odst. 5 ZPr. 
6 Pichrt, J. In: Bělina, M. a kolektiv. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha 2007,     
C. H. Beck, s. 146. 
7 Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí, Praha 2009, C. H. Beck, s. 320. 
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Další právní vztahy účasti na práci jsou pracovněprávní vztahy na které se ZPr vztahuje 

jen stanoví-li tak výslovně (princip přímé působnosti), stanoví-li to zvláštní právní 

předpis (princip delegace) nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (princip 

subsidiarity).  

Tato úprava stanovena v § 5 ZPr je dále komplikována tím, že ZPr rozlišuje mezi 

pracovněprávními vztahy u osob činných především v justici podle § 5 odst. 4 a 5 ZPr, 

pracovními vztahy mezi družstvy a jejich členy (§ 5 odst. 3 ZPr) a u osob 

vykonávajících veřejné funkce ZPr mluví dokonce jen o vztazích (§ 5 odst. 1 ZPr).  

Přestože ustanovení § 5 ZPr působí na první pohled poněkud zmateným dojmem, ve 

všech případech se jedná o pracovněprávní vztahy, i když se budou řídit ZPr na základě 

různých, výše zmíněných principech. 

 

Subjektem individuálních pracovněprávních vztahů může být jak osoba právnická tak i 

osoba fyzická, ale pouze za podmínky že disponují pracovněprávní subjektivitou. 

Typickými účastníky individuálních pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatel a 

zaměstnanec, přičemž zaměstnancem mohou být pouze osoba fyzické, kdežto 

zaměstnavatelem jak osoby fyzické tak i právnické. I stát může být v pracovněprávních 

vztazích účastníkem, ale pouze jako právnická osoba a zaměstnavatel. Za stát jedná 

příslušná organizační složka státu; právní úkony za stát činí vedoucí organizační složky 

státu a další zaměstnanci za podmínek stanovených v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.8       

K individuálním pracovněprávním vztahům dochází i mezi jinými subjekty než jen mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Například podle § 328 odst. 1 ZPr, upravující peněžitá 

práva zaměstnance po jeho smrti, tyto práva nezanikají, ale postupně přecházejí na jeho 

manžela, děti a rodiče, pokud s ním v době smrti žili v jedné domácnosti. 

Jedná se pracovněprávní vztah související se základními. K této otázce se vyjadřoval 

také Nejvyšší soud, podle jehož judikátu 

 

 

 

 

                                                 
8 Srov. § 9 a § 11 odst. 3 ZPr.  



PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY S CIZÍM PRVKEM 

 13 

,,za individuální pracovněprávní vztahy ve smyslu ustanovení § 1 zák. práce, které se 

řídí zákoníkem práce a jinými pracovněprávními předpisy, je třeba považovat všechny 

vztahy vzniklé v příčinné souvislosti s výkonem nesamostatné (závislé) práce 

zaměstnance pro zaměstnavatele bez ohledu na to, zda účastníkem vztahu je vedle 

zaměstnavatele (případně jeho právního nástupce) zaměstnanec nebo (na jeho místě) 

jiná osoba (např. pozůstalý či dědic) nebo zda výkon nesamostatné (závislé) práce pro 

zaměstnavatele trvá nebo byl již ukončen.“ 9 

 

Jinými slovy, individuální pracovněprávní vztahy nelze omezit jen na dobu existence 

výkonu nesamostatné práce a rovněž se u nich mohou vyskytovat jiné subjekty než jen 

zaměstnanec a zaměstnavatelé. Rozhodnutí Nejvyššího soudu jen potvrzuje, že pojetí 

pojmu pracovněprávní vztahy je poněkud širší, než jak by se při prvním pohledu na § 1 

ZPr mohlo zdát.10 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí dále konstatuje, že  

 

„jakýkoliv dílčí vztah vzniklý v příčinné souvislosti s výkonem práce, včetně všech práv 

(nároků) a povinností z něj vyplývajících, má pracovněprávní povahu a nelze jej 

posoudit podle jiného - než pracovněprávního - předpisu, protože zákoník práce ani 

ostatní pracovněprávní předpisy – vzhledem ke své kogentní povaze… použití jiného 

právního režimu v pracovněprávních vztazích neumožňují“. 

 

Tímto judikátem lze velmi dobře poukázat na zásadní změnu, která se odehrála vydáním 

nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., kterým bylo bez náhrady zrušen § 2 odst. 1 

alinea druhá, třetí a pátá, § 4 a některé další ustanovení ZPr. Následkem tohoto nálezu je 

ještě před několika lety nemyslitelný fakt, že počínaje dnem 14. 4. 2008 se 

v pracovněprávních vztazích použije občanský zákoník11 (dále jen OZ) vždy, pokud 

v ZPr chybí konkrétní právní úprava.  

 

 

                                                 
9 Srov. odůvodnění rozhodnutí NS ČR ve věci sp. zn. 21 Cdo 1165/2005 ze dne 21. března 2006. 
10 Srov. k této problematice také rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 615/2001 ze dne 18.12.2001 nebo                  
sp. zn. 21 Cdo 498/2000 ze dne 30.8.2000. 
11 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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Jestliže byl ZPr 1965 postaven na principu „co není dovoleno, je zakázáno“ a jakákoliv 

vazba ZPr na OZ byla zapovězena, původní znění nového ZPr již reflektovalo 

ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod12, tedy princip „co není 

zakázáno, je dovoleno“. Avšak v důsledku původního znění § 2 odst. 1 ZPr, který byl 

dle názoru Ústavního soudu zakládal přílišnou kogentnost norem ZPr, ve velmi 

okleštěné podobě. Dále nový ZPr ve své původní verzi umožňoval použití OZ na 

pracovněprávní vztahy jen na základě principu delegace (zrušený § 4 ZPr). Tyto 

skutečnosti, které byly i odbornou veřejností podrobeny nemalé kritice, kromě např. 

přílišného vlivu odborových organizací, vedly některé poslance a senátory k podání 

návrhu na zrušení některých částí ZPr.13   

Výsledkem podaného návrhu je tedy vztah subsidiarity mezi obecným OZ a speciálním 

ZPr.14 Nejasnosti by v praxi mohla způsobit ta ustanovení ZPr odkazující na možnost 

použití OZ, která nebyla zrušena. Zde však hovoří nález ÚS o tom, že je nutno taková 

ustanovení „považovat v důsledku obecného principu subsidiarity občanského zákoníku 

za nadbytečná“.15 

V individuálních pracovněprávních vztazích lze proto nyní uzavírat dohody podle 

občanského zákoníku, zejména inominátní smlouvy podle § 51 OZ. Tyto smlouvy 

nemohou však nahradit smlouvy a dohody, které jsou pro pracovní právo specifické a 

jsou upraveny v ZPr. Mohou ale např. pracovní smlouvu teoreticky doplnit.16 

 

Obecně tedy můžeme říct, ,,že pracovněprávní vztahy jsou právními (právem upravené) 

vztahy mezi určitými subjekty, účastníky pracovního procesu v extenzivním slova 

smyslu, jejichž obsahem jsou práva a povinnosti“.17 

 

 

 

                                                 
12 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 
pořádku České republiky. 
13 Ke kritice původního znění ZPr srov. např. Bělina M., Pichrt J. Nad návrhem nového zákoníku práce. 
Právní rozhledy, C. H. Beck, Praha 2005, č. 11, s. 381-389. 
14 Srov. zejména body 196 až 205 a body 208 a 209 odůvodnění nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. 
15 Srov. bod 210 odůvodnění nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. 
16 Jouza L. Zákoník práce po nálezu Ústavního soudu. Bulletin advokacie, Praha 2008, č. 5, s. 31. 
17 Pichrt, J. In: Bělina, M. a kolektiv. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha 2007,    
C. H. Beck, s. 60. 
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Značně široké vymezení definice pracovněprávních vztahů se zužuje zásadou 

vyslovenou Nejvyšším soudem: „Za pracovněprávní nelze považovat jen takové vztahy, 

které postrádají časový, místní a zejména věcný (vnitřní účelový) poměr k výkonu 

nesamostatné (závislé) práce (např. nájem služebního bytu zaměstnavatele 

zaměstnancem, půjčku poskytnutou zaměstnavatelem zaměstnanci apod.)“.18   

 

                                                 
18 Srov. odůvodnění rozhodnutí NS ČR ve věci sp. zn. 21 Cdo 1165/2005 ze dne 21. března 2006. 
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2.2. Cizí prvek 

 

Působnost soukromoprávních vztahů, včetně individuálních pracovněprávních vztahů, 

není vždy omezena na teritorium suverénních států. Na rozdíl od vztahů, které se 

realizují uvnitř hranic jednoho státu, je pro určitou skupinu soukromoprávních vztahů 

charakteristické, že některý z prvků takového vztahu, má také ještě vztah 

k zahraničnímu právnímu řádu; mluvíme o tzv. cizím prvku.  

Právní úprava soukromoprávních vztahů s cizím prvkem je primárně záležitostí 

jednotlivých států. Každý stát má tím pádem své vlastní mezinárodní právo soukromé.  

Mezinárodním právem soukromým se rozumí právní odvětví, jenž je souborem 

zvláštních právních norem určených výlučně pro úpravu soukromoprávních vztahů 

s cizím prvkem, včetně norem procesních, tj. norem upravujících postup soudů, jiných 

orgánů a subjektů a vztahů vznikajících mezi účastníky v řízení o soukromoprávních 

věcech s cizím prvkem.19  

Základním pramenem českého mezinárodního práva soukromého a procesního, jak zní 

přesný název tohoto odvětví, je již zmiňovaný ZMPS. Dalšími prameny jsou dvou a 

vícestranné mezinárodní smlouvy (významné jsou obzvláště bilaterální smlouvy 

s bývalými socialistickými zeměmi o právní pomoci a o výkonu soudních rozhodnutí) a 

právní předpisy evropského práva.. 

Právní normy Evropského práva jsou pro soukromoprávní vztahy s cizím prvkem zvlášť 

důležité. Natolik, že se vytvořilo jako samostatná disciplina evropské mezinárodní 

právo soukromé. Prameny evropského mezinárodního práva soukromého tvoří také 

páteř této diplomové práce (viz další výklad o Římské úmluvě o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy/nařízení Řím I a směrnici Evropského parlamentu a Rady 

EU č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb).   

 

Úkolem mezinárodního práva soukromého je určit rozhodné právo, kterým se 

soukromoprávní vztah s cizím prvkem řídí. Především se tak děje prostřednictvím tzv. 

kolizních norem, které provádějí výběr z několika si navzájem konkurujících právních 

řádů, které mají vztah k určitému soukromoprávnímu právnímu vztahu. Učinit však 

                                                 
19 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání, Brno 2004, Doplněk, s. 22. 



PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY S CIZÍM PRVKEM 

 17 

závěr, že mezinárodní právo soukromé je upraveno pouze kolizními normami, by ale 

neodpovídalo pravdě. 

Jednotlivé státy, ať už z vlastní vůle nebo na základě mezistátních dohod, připouštějí 

použití cizího právního řádu v případě střetu různých jurisdikcí upravujících 

soukromoprávní vztahy. Nutno dodat, že taková tolerance se projevuje právě jen u 

soukromoprávních vztahů, které přesahují rámec jednoho právního řádu, nikoliv u 

vztahů veřejnoprávních ve kterých je subjektem sám stát. 

Existují čtyři druhy norem, které výlučně upravují soukromoprávní vztahy s cizím 

prvkem:   

 

1) kolizní normy,  

2) přímé normy,  

3) věcné normy mezinárodního práva soukromého a 

 4) normy mezinárodního práva procesního.  

 

Dvě nejdůležitější skupiny tvoří normy kolizní a normy přímé. Na základě těchto norem 

se také odvíjí dva základní způsoby jak vybrat rozhodné právo pro soukromoprávní 

vztah s cizím prvkem. 

 

1) Kolizní metoda 

 

Kolizní norma sama neupravuje práva a povinnosti subjektů soukromoprávního vztahu 

s cizím prvkem, omezuje se jen na dosažení kolizně správného řešení, aniž by 

rozlišovala na který z dotčených právních řádů odkazuje. Dělení lze provádět z několika 

hledisek, jako hledisko nejdůležitější se jeví diferenciace na kolizní normy jednostranné 

a dvoustranné. 

Jednostranné kolizní normy neobsahují možnost použití dvou nebo více právních řádů, 

ale provádí výběr jednoduše tím, že odkazují na právo vnitrostátní. Možnost aplikace 

zahraničního právního řadu je od samého počátku vyloučena. 

Dvoustranné kolizní normy provádí výběr mezi dvěma právními řady, které přicházejí 

pro daný soukromoprávní vztah s cizím prvkem v úvahu. Toho dosáhnou tím, že 
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pomoci hraničního určovatele určí rozhodný právní řád, který se použije na daný 

soukromoprávní vztah s cizím prvkem (tzv. navázání).  

Hraničním určovatelem je „skutečnost významná pro daný druh právních vztahů nebo 

otázek označených v rozsahu kolizní normy, která rozhoduje o určení (výběru) práva, 

jehož se má použít pro jejich úpravu“.20 Z hlediska hraničních určovatelů obsažených ve 

dvoustranných kolizních normách, jsou pro pracovněprávní vztahy s cizím prvkem 

nejdůležitější:     

 

• volba práva (lex electa)  

• místo výkonu práce (lex loci laboris)  

• místo soudu nebo úřadu (lex fori)   

• sídlo/provozovna zaměstnavatele.    

 

Kolizní normy najdeme především v právních normách vnitrostátních (např. z hlediska 

pracovního práva jsou důležité § 16 ZMPS a § 319 ZPr); výjimky představuje úprava 

v multilaterálních a bilaterálních smlouvách.  

 

2) Přímá metoda 

 

Tato metoda je reprezentovaná zvláštními právními normami označovanými jako přímé 

normy. Přímé normy na rozdíl od norem kolizních obsahují hmotněprávní úpravu práv a 

povinností subjektů a bezprostředně se aplikují na daný vztah, bez předchozího použití 

kolizní normy. Tyto zvláštní hmotněprávní normy jsou obvykle sjednávány na 

mezinárodní úrovni, čímž dochází k unifikaci hmotného práva upravující 

soukromoprávní vztahy s cizím prvkem. Prostřednictvím inkorporačního ustanovení 

čl.10 Ústavy se stávají součástí českého právního řádu. Existují ale také přímé normy 

vnitrostátního původu. Příkladem je § 48 odst. 3 ZPr (nahradil § 42/3 ZPr 1965) 

upravující ukončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní 

příslušnosti.  

 

                                                 
20 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání, Brno 2004, Doplněk, s. 119. 
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Trendem posledních let je sjednávat přímé normy, jelikož lépe vyhovují potřebám praxe 

z hlediska dosažení největší možné právní jistoty v oblasti soukromoprávních vztahů 

s cizím prvkem. Je-li určitý soukromoprávní vztah s cizím prvkem upraven oběma 

základními metodami řešící střet právních řádů, upřednostňuje se přímá metoda, jelikož 

přímé normy jsou ve vztahu speciality k obecným kolizním normám. 

 

V právnické literatuře se někdy setkáváme místo s pojmem cizí prvek, zahraniční prvek 

a ještě mnohem častěji prvkem mezinárodním. Prof. Kučera ve své učebnici preferuje 

výraz zahraniční prvek. Podle jeho názoru nejlépe vystihuje povahu prvku 

soukromoprávního vztahu mající vztah k zahraničnímu právnímu řádu.21 V rámci 

Evropské unie se lze setkat také s pojmy přeshraniční prvek nebo komunitární 

mezinárodní prvek, který je ale omezen pouze na vztahy vznikající uvnitř EU.22 Na 

druhou stranu, ZMPS používá výraz mezinárodní prvek. Všechny tyto pojmy jsou 

synonyma, ale vzhledem k zadání této práce bude dále použit jen termín cizí prvek.  

 

ZMPS nezná definici cizího prvku, leč podle názorů právní teorie existuje 

soukromoprávní vztah s cizím prvkem pouze pod podmínkou, že vztah k zahraničnímu 

právnímu řádu u některého z jeho prvku je společensky dostatečně významný nebo není 

zjevně zanedbatelný - tzv. kritérium významnosti. V zájmu právní jistoty by měly být 

případy, kdy je soukromoprávnímu vztahu odepřen charakter vztahu s cizím prvkem 

ojedinělé, především tehdy, jestliže by aplikace cizích právních norem byla nepřiměřená 

a neodpovídala by očekávání stran.23 Na takový právní vztah se nahlíží jako na vztah 

vnitrostátní. 

 

Kritérium významnosti cizího prvku, má zvlášť velký význam pro pracovněprávní 

vztahy s cizím prvkem. Odepření zaměstnance ochrany jeho domovského práva, s jehož 

obsahem bude ze všech v úvahu přicházejících právních řádů zřejmě nejlépe seznámen, 

na základě zanedbatelného vztahu některého z prvku pracovněprávního vztahu k jinému 

právnímu řádu, by výrazně oslabilo ochranářskou funkci pracovního práva.  

                                                 
21 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání, Brno 2004, Doplněk, s. 17. 
22 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, s. 4. 
23 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání, Brno 2004, Doplněk, s. 18. 
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S tímto souvisí také skutečnost, že kritérium významnosti poskytuje zaměstnanci 

ochranu před zbytečným štěpením smluvního statutu, tj. situace kdy se pracovněprávní 

vztah řídí několika právními řády, což nutně vede k znepřehlednění práv a povinností, 

kterými se pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem řídí.  

Za nedostatečně významný prvek je v pracovněprávních vztazích považována 

především zahraniční pracovní cesta, uzavření pracovní smlouvy v zahraničí, 

pracovněprávní vztahy související se základními pracovněprávní vztahy nebo místo 

učinění úkonů majících důsledky na vznik, změnu, skončení pracovněprávního 

vztahu.24  

 

Nyní je ještě nutné uvést v jaké podobě se může cizí prvek v pracovněprávních vztazích 

vyskytovat. Právní teorie uvádí, že o cizí prvek v pracovněprávních vztazích se jedná, 

jestliže 

 

• „subjektem  právního vztahu je cizí státní příslušník nebo zahraniční právnická 

osoba, či subjekt má bydliště nebo sídlo v zahraničí, 

• obsah, tedy vzájemná práva a povinnosti mají vztah k zahraničí, např. místo 

výkonu práce v cizině, častá změna místa výkonu práce v mezistátním měřítku, 

nebo výkon práce ,,mimo pracoviště“, 

• ke skutečnosti právně významné pro vznik, změnu nebo zánik pracovněprávního 

vztahu došlo v zahraničí, 

• předmět právního vztahu má vztah k zahraničí“.25 

 

Snad nejtypičtějším cizím prvkem v pracovněprávních vztazích je subjekt. Vymezení 

subjektu jakožto cizího prvku v pracovněprávních vztazích není jednoduché, jelikož 

právní úprava je nepřehledná. Jak výše uvedeno v kapitole 2.1, subjektem 

individuálních pracovněprávních vztahů bývají nejčastěji zaměstnanec a zaměstnavatel.  

Největší problémy kvůli poněkud protikladné legislativě činí vymezeni pojmu cizinec a 

jeho práv. Zákoník práce nedefinuje koho a za jakých podmínek je třeba považovat za 

tuzemského či zahraničního zaměstnavatele nebo zaměstnance.  

                                                 
24 Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí. Praha 2009, C. H. Beck, s. 22. 
25 Štefko, M. In: Bělina, M. a kolektiv. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha 2007,  
C. H. Beck, s. 118. 
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Zákon o pobytu považuje cizince za fyzickou osobu, která není státním občanem České 

republiky, včetně občana Evropské unie.26  

Naopak ZZ za cizince nepovažuje občana Evropské unie a jeho rodinné příslušníky a 

rodinné příslušníky občana České republiky.27 To samé platí pro občany EHP a 

Švýcarska a jejich rodinné příslušníky.28 

Cizinec může podle ZZ vykonávat zaměstnání na území ČR pouze tehdy, pokud 

disponuje platným povolením k zaměstnání a platným povolením k pobytu nebo je-li 

držitelem zelené karty, pokud tento zákon nestanoví jinak.29 V oblasti zaměstnanosti, 

resp. práva přístupu na český trh práce, tak platí výjimka ze zásady rovnosti 

deklarované v § 32 ZMPS, který stanoví, že cizinci mají v oblasti svých osobních a 

majetkových práv, pokud tímto zákonem nebo zvláštními předpisy není stanoveno 

jinak, stejná práva a stejné povinnosti jako čeští občané. 

Na druhou stranu, § 3 odst. 1) písm. c) ZZ stanoví, že zaměstnavatelem jako účastníka 

právních vztahů upravených tímto zákonem se rozumí rovněž organizační složka 

zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněná podnikat na 

území České republiky podle zvláštních právních předpisů (např. podle obchodního 

zákoníku30 nebo živnostenského zákona31).                 

V souladu se ZZ proto za zahraničního zaměstnavatele můžeme považovat fyzickou 

osobu s bydlištěm nebo právnickou osobu se sídlem mimo území ČR, která na území 

ČR trvale nepodniká a vysílá své zaměstnance na území ČR za účelem realizace 

obchodu.32    

                                                 
26 Srov. § 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů. 
27 Srov. § 3 a § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
28 Koho je třeba považovat za českého občana v případě pochybností z důvodů dvojího občanství či 
neurčitého občanství stanoví § 33 ZMPS. 
29 Srov. § 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
30 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
31 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 
32Srov. Boušková, P., Kolmerová, V. In: Kol. autorů. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a 
OSVČ do ciziny. 3. aktualizované vydání, Olomouc 2009, ANAG, s. 12. 
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3. Určení rozhodného práva v pracovněprávních vztazích 

s cizím prvkem 

 

Jak výše uvedeno, úkolem mezinárodního práva soukromého je určit rozhodné právo 

v soukromoprávních vztazích s cizím prvkem. Následující výklad je věnován 

nejvýznamnějším pramenům, v nichž je obsažena kolizněprávní úprava týkající se 

pracovněprávních vztahů s cizím prvkem.  

Klíčovou roli hrají prameny evropského mezinárodního práva soukromého. Právní 

teorie definuje tuto disciplínu jako soubor právních předpisů vztahující se na 

soukromoprávní vztahy cizím prvkem vznikající v rámci Evropské unie, které jsou 

regulovány jednotnou právní úpravou vyplývající z pramenů evropského práva.33  

Pramenem evropského mezinárodního práva soukromého jsou akty primárního práva, 

sekundárního práva, tzv. terciárního práva34, mezinárodní smlouvy a vnitrostátní normy 

přijaté k provedení evropského práva. 

Z hlediska určení rozhodného práva pro pracovněprávní vztahy s cizím prvkem musí 

být hlavní pozornost věnována Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, zákonu č. 97/1963 Sb., o mezinárodním 

právu soukromém a procesním a bilaterální Smlouvě o právní pomoci a úpravě právních 

vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních mezi Českou 

republikou a Polskem republikou. 

V praxi vznikají situace, kdy se na jednotlivé pracovněprávní vztahy s cizím prvkem 

teoreticky vztahují více pramenů práva. Proto následující výklad v rámci této třetí 

kapitole, nemůže ignorovat problematiku stanovení vzájemné hierarchie, která 

jednoznačně určí rozhodný pramen práva, jenž se na daný  pracovněprávní vztah 

s cizím prvkem bude aplikovat.   

 

                                                 
33 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, s. 15. 
34 Smlouva o fungování Evropské unie, která dnem 1.12.2009 nahradila Smlouvu o založení Evropského 
společenství, již s existencí tzv. terciárního práva nepočítá. 
 



PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY S CIZÍM PRVKEM 

 23 

3.1. Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy  

 

Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980, byla 

uzavřena mezi tehdejšími devíti členskými státy Evropského hospodářského 

společenství, s cílem sjednotit právo v oblasti mezinárodního práva soukromého, a tudíž 

i kolizní normy v oblasti pracovněprávních vztahů. V průběhu let k ní postupně 

přistoupily i další státy. V roce 2004 i desítka převážně východoevropských států, kteří 

se již v rámci sjednávání podmínek přistoupení zavázaly k této dohodě přistoupit. Pro 

Českou republiku vstoupila v platnost dne 1.7.2006.  

Přestože smluvními stranami ŘÚ jsou jen členské státy EU (podle čl. 28 odst. 1 ŘÚ se 

třetí země ani připojit nemohou), není tato úmluva přísně vzato součástí evropského 

mezinárodního práva soukromého. Před 1.12.2009, tedy dnem kdy vstoupila v účinnost 

Smlouva o fungování Evropské Unie (dále jen SFEU), sice umožňoval čl. 293/ex-čl. 

220 Smlouvy o založení Evropského společenství členským státům EU v určitých 

případech mezi sebou uzavírat mezinárodní smlouvy (někdy označované jako 

subsidiární dohody, které tvoří tzv. terciární evropské právo), nicméně ŘÚ z čl. 293 

SES nevycházela. Přesto bývá tato smlouva k terciárnímu právu přiřazována a je často 

považována za součást evropského práva v širším smyslu. 

Příslušnost k evropskému právu povahu ŘÚ lze také vyvozovat z Prvního a Druhého 

protokolu o výkladu ŘÚ zakládající autoritativní výklad Evropského soudního dvora. 

Eventuální nejasnosti ohledně příslušnosti k evropskému právu se vyřešily přijetím 

nařízení Řím I, které nabylo účinnosti v listopadu 2009 (viz kapitola 3.2).  

Neopominutelným zdrojem výkladu ŘÚ je Zpráva o Úmluvě o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy (dále jen Zpráva Giuliano – Lagarde).35 

 

                                                 
35 http://www.uninova.sk/pf_bvsp/pdf/Text_GiulianoLagardeReport.pdf. 
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3.1.1. Působnost Římské úmluvy 

 

Článek 1 odst. 1 ŘÚ stanoví, že se úmluva „použije na závazky ze smluv, které mají 

vztah k právu různých zemí.“ Je tím zcela jasně konstatováno, že se věcná působnost 

ŘÚ vztahuje pouze na soukromoprávní vztahy ze smluv s cizím prvkem.36 Dle názorů 

odborné veřejnosti lze vedle individuálních pracovních smluv pod působnost ŘÚ 

podřadit také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.37  

Z téhož ustanovení vyplývá, že se ŘÚ nevztahuje na kolektivní pracovní smlouvy. Ty 

jsou vyloučeny z rozsahu působnosti ŘÚ, což ale může způsobit problémy odkáže-li 

kolizní norma ŘÚ např. na dánské právo, kde kolektivní pracovní právo hraje 

dominantní roli. Práva a povinnosti pracovněprávního vztahu se často řídí jak 

 individuálním tak i  kolektivním pracovním právem. Opomíjení kolektivních smluv 

proto není příliš šťastným řešením. Důsledkem je, že se pracovněprávní vztah řídí 

dvěma různými právními řády, čímž dochází tím ke štěpení smluvního statutu a 

omezení přehlednosti právního vztahu  

Ke štěpení smluvního statutu dochází také na základě možnosti smluvních stran, 

zakotvené v čl. 3 odst. 1 alinea 3, zvolit si rozhodné právo buď pro celou 

smlouvu/dohodu nebo jen pro určitou část. Římská úmluva to vyjadřuje slovy: Svou 

volbou mohou strany zvolit právo rozhodné pro celou smlouvu, nebo pouze pro její část. 

Taková možnost bude zřejmě vyhovovat spíše zaměstnavatelům. Smluví svoboda je 

ovšem jedním ze základních principů soukromého práva - ochrana slabší strany je 

garantována na jiných místech. Předpokladem štěpení musí však být oddělitelnost 

jednotlivých částí smluv, tak aby aplikace oddělených části smlouvy neztratila smysl.  

Autonomie smluvních stran se projevuje ještě na jiném místě ŘÚ. Článek 3 odst. 2 

zakotvuje možnost smluvních stran změnit po uzavření smlouvy rozhodné právo, ať už 

stanovení rozhodného práva bylo výsledkem jejich volby nebo objektivních podmínek 

vyplývajících z dikce samotné úmluvy. Po uzavření smlouvy se případná změna 

v zájmu právní jistoty ovšem nedotýká formální platnosti smlouvy nebo práv třetích 

osob. 

                                                 
36 Negativně je věcná působnost vymezena v čl. 1 odst. 2 a 3 ŘÚ. V těchto ustanoveních je obsažen 
taxativní seznam právních vztahů na které se ŘÚ nevztahuje.  
37 Podle názoru prof. Bělohlávka se ale ŘÚ nevztahuje na dohody provedení práce; srov. Bělohlávek, A. J. 
Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Právo a zaměstnání, LexisNexis CZ, Praha 2005, č. 10, 
s. 6. 
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Existence cizího prvku ve smluvních závazkových vztazích však není absolutní 

podmínkou pro aplikaci této mezinárodní smlouvy, jak by se na první pohled mohlo 

zdát. Vyjednávačskému umění delegace Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska vděčíme za možnost uzavírat tzv. ,,single country contracts‘‘. To 

znamená, že se ŘÚ aplikuje i na čistě vnitrostátní pracovněprávní vztahy bez  

přítomností cizího prvku, pokud si strany zvolí zahraniční právo (čl. 3 odst. 3 ŘÚ).  

Autonomie vůle stran je však omezena do té míry, že se aplikují kogentní normy státu 

s nímž všechny ostatní okolnosti v okamžiku volby rozhodného práva souvisejí. 

Příklad: Český zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou rozhodnout, že jimi uzavřená 

pracovní smlouvu se bude řídit belgickým pracovním právem, přičemž práce má být 

vykonávaná na území České republiky. Rozhodným právem (lex causae) bude sice 

právo belgické, avšak belgický soud musí aplikovat české kogentní normy, kterým se 

v takovém případě smluvní strany vyhnout nemohou.  

V souvislosti s  čl. 3 odst. 3 ŘÚ je nutné upozornit na  skutečnost, že zřejmě došlo 

k terminologické chybě. Podle názoru prof. Pauknerové, ŘÚ v tomto ustanovení 

zaměňuje imperativní za kogentní normy. Kogentní normy jsou donucovací normy a 

vyloučení jejich aplikace dohodou stran není možné jako u norem dispozitivních. Na 

rozdíl od imperativních norem se ale kogentním normám lze vyhnout, jelikož jejich 

kogentnost se uplatňuje jen tehdy jsou-li součástí rozhodného práva. V odborných 

kruzích panuje nejistota, zda má čl. 3 odst. 3 ŘÚ na myslí rovněž imperativní normy, 

jelikož ty jsou upraveny na jiném místě ŘÚ, a to v čl. 6 a 7.38 

Podle názorů, právní teorií, se v takových případech nejedná o skutečnou volbu práva, 

ale o tzv. materiální volbu práva. To znamená, že se strany na základě smluvní volnosti 

vyhýbají pouze dispozitivním normám státu, jehož právní řád by se uplatnil v celém 

rozsahu, kdyby k volbě práva nedošlo. Materiální volba práva klade vysoké nároky jak 

na soudce, tak na účastníky ohledně znalosti kogentních norem zahraničního právního 

řádu jinak rozhodného pro smluvní závazkový vztah.39  

 

                                                 
38 Srov. Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání, Praha 2008, C. H. Beck,       
s. 223-224. 
39 Srov. Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání, Brno 2004, Doplněk, s. 
130 - 131 nebo Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání, Praha 2008, C. H. 
Beck, s. 224. 
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Na smluvní státy, v nichž existuje více právních systému obsahující právní normy 

upravující smluvní závazkové vztahy, pamatuje čl. 19 ŘÚ. Je-li suverénní stát složen 

z více takových jednotek, považuje se každá taková územní jednotka pro účely určení 

rozhodného práva za samostatný stát. To by hypoteticky umožňovalo např. volbu 

skotského pracovního práva, pokud by takové existovalo. Oblast pracovního práva ve 

Spojeném království však devolucí ovlivněna není.40 Dojde-li ke kolizi mezi právními 

řády takových zemí, není takový stát povinen aplikovat kolizní normy ŘÚ, může hledat 

alternativní cesty řešení sporu. 

 

Římská úmluva (čl. 20) zakotvuje přednost kolizních norem přijatých pro zvláštní 

oblasti smluvních závazkových vztahů, které jsou obsaženy v právních aktech EU 

(nařízeních nebo mezinárodních smluv uzavřených EU) nebo ve  vnitrostátních 

právních předpisech, jimiž byly implementovány evropské směrnice, před kolizními 

normami ŘÚ. Konkrétně pro pracovněprávní vztahy s cizím prvkem to znamená, že 

kolizní normy Směrnice č. 96/71/ES, o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování 

služeb, resp.  § 319 ZPr se použijí přednostně.  

 

O časové působnosti pojednává především čl. 17 ŘÚ. Zakotvuje zákaz retroaktivity 

úmluvy. Římská úmluva se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené po dni, ke kterému 

vstoupí pro dotyčný stát v platnost. Z hlediska České republiky to znamená, že na 

smlouvy uzavřené před 1.7.2006 se užije kolizní úprava českého mezinárodního práva 

soukromého (pro pracovněprávní vztahy s cizím prvkem je rozhodný § 16 ZMPS – viz 

kapitola 3.3). Od tohoto data tak vedle sebe platí současně jak ŘÚ, tak i ZMPS. Co se 

týče jejich vztahu, je to ŘÚ, která má navrch. Jedná se totiž o mezinárodní smlouvu, 

která má podle čl. 10 Ústavy aplikační přednost před zákonem (srov. také § 2 ZMPS). 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Srov. Hazell, R., Rawlings R. and contributers. Devolution, Law Making and the Constitution. Exeter 
2005, Imprint Academic, s. 252. 
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Posláním ŘÚ je sice unifikace kolizních norem, pokud jde o smluvní závazkové vztahy, 

ponechává ale v platnosti kolizní normy obsažené v mezinárodních smlouvách jejichž 

smluvní stranou stát již je nebo se jim teprve v budoucnu stane (čl. 21 ŘÚ).  Nejen to, 

takové mezinárodní smlouvy se použijí přednostně. Českou republiku zavazuje na poli 

pracovního práva Smlouva o právní pomoci s Polskou republikou, která obsahuje 

zvláštní kolizní úpravu (viz kapitola 3.4).   

 

Z hlediska územní působnosti ŘÚ je důležité si uvědomit, že kolizní normy obsažené 

v ŘÚ jsou vskutku mezinárodní – nevztahují se jen na právní závazkové vztahy s čistě 

komunitárním prvkem. Jak značí čl. 2 ŘÚ: „Právo určené na základě této úmluvy se 

použije i v případě, že se jedná o právo státu, který není smluvním státem.“ Z této věty 

vyplývá, že kolizní normy ŘÚ mají univerzální charakter, nikoliv pouze partikulární 

jako např. kolizní normy nařízení Brusel I.41 Rozhodným právem proto nemusí být jen 

právo smluvních států, lex causae tak může být i např. právo ruské.   

Článek 27, jenž obsahoval vymezení působnosti vztahující se na některá území 

Dánského království, Spojeného království, Nizozemského království a Francouzské 

republiky byl s účinnosti ke dni 16.3.2007 zrušen.42 

S územní působnosti souvisí institut vyloučení zpětného a dalšího odkazu. Článek 15 

ŘÚ vylučuje s norem právního řádu na které kolizní norma ŘÚ odkazuje, normy 

mezinárodního práva soukromého. Tím zasahuje také kolizní normy příslušných států, 

které by mohly obsahovat tzv. zpětný nebo další odkaz. Zpětným odkazem rozumíme 

situace, kdy kolizní norma odkáže na zahraniční právní řád a zahraniční kolizní norma 

zase zpět na právo tuzemské (původní). Další odkaz znamená, že kolizní norma 

zahraničního právního řádu určeného první kolizní normou, sice neodkáže zpět, ale na 

další zahraniční právo. Vyloučením norem mezinárodního práva soukromého 

z působnosti ŘÚ se zabraňuje nekonečnému ping pongu z hlediska určení rozhodného 

práva. 

 
 
 
 

                                                 
41 Srov. čl. 32 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních 
rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních. 
42 Srov. Sdělení č. 21/2007 Sb.m.s. 
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3.1.2. Hraniční určovatelé  

 

Římská úmluva rozlišuje mezi obecnou úpravou hraničních určovatelů a úpravou 

zvláštní, která se vztahuje na spotřebitelské smlouvy a individuální pracovní smlouvy.  

Základním hraničním určovatelem pro určení rozhodného práva v soukromoprávních 

vztazích s cizím prkem je volba práva. Ne jinak je tomu podle ŘÚ, kde je volba práva 

zakotvena v čl. 3 odst.1 alinea 1. Volba rozhodného práva musí být v pracovněprávních 

vztazích vzhledem k ochranářské funkce pracovního práva uskutečněna výslovně.43  

Možnost volby práva podle čl. 3 odst. 1 ŘÚ je s ohledem na ochranu slabších smluvních 

stran v oblasti spotřebitelských smluv a individuálních pracovních smluv omezená. 

Limitace týkající se individuálních pracovních smluv je obsažená v čl. 6 odst. 1 ŘÚ. 

Vychází z nerovného postavení subjektů a stanoví, že zaměstnanec nesmí být zbaven 

výhod, které mu poskytují imperativní normy právního řádu, který by se aplikoval podle 

čl. 6 odst. 2 ŘÚ, v případě kdyby si strany pracovní smlouvy rozhodné právo nezvolily. 

K imperativním normám viz kap. 3.1.3. 

 

Druhý odstavec čl. 6 obsahuje náhradní hraniční určovatelé, kterých se užije v případě, 

že rozhodné právo nebylo určeno subjektivně, tj. volbou práva. V případě neexistence 

volby práva se rozhodné právo určí objektivně (a to bez ohledu na čl. 4 ŘÚ, kde jsou 

upravené obecné náhradní určovatelé): 

 

1) právem země, v níž zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle vykonává svoji 

práci,     i když je dočasně zaměstnán v jiné zemi, 

 

nebo 

 

2) právem země, v níž se nachází provozovna, u které je zaměstnán, nevykonává-li 

zaměstnanec obvykle svou práci v jediné zemi (tj. ve více zemích). 

 

                                                 
43 Srov. Bělohlávek, A. J. Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Právo a zaměstnání, 
LexisNexis CZ, Praha 2005, č. 10, s. 2. 
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Náhradními hraničními určovateli tak jsou místo výkonu práce (lex loci  laboris) a 

místo provozovny.  

 

Věta za středníkem čl. 6 odst. 2 ŘÚ obsahuje tzv. únikovou doložku, podle které, pokud 

z okolností vyplývá, že pracovní smlouva úžeji souvisí s jinou zemí, je rozhodným 

právem právo této země. Římská úmluva tím umožňuje pružně reagovat na situace kdy 

ani jeden z náhradních hraničních určovatelů nevyhovuje. Aplikuje se tím pádem právo 

země, které co nejlépe odpovídá potřebám pracovní smlouvě.44   

 

Právní úprava určení rozhodného práva v pracovněprávních vztazích podle ŘÚ je 

ukázkovým projevem kompenzace slabšího postavení zaměstnance, přesně jak to 

odpovídá duchu ochranářské tradice kontinentálního pracovního práva. 

 

                                                 
44 Srov. Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání, Praha 2008, C. H. Beck,       
s. 234. 
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3.1.3. Imperativní normy a výhrada veřejného pořádku 
 

Došlo-li na základě hraničního určovatele k výběru zahraničního práva, není takový 

výběr neomezený jak by se na první pohled mohlo zdát. Existuje určitý typ norem, tzv. 

imperativní normy, které nemohou být nahrazeny normami zahraničního právního řádu. 

Jedná se většinou o normy veřejnoprávního charakteru, které sledují prosazování 

důležitých celospolečenských zájmů, na jejichž aplikaci státy bezpodmínečně a vždy 

trvají, nezávisle na tom, kterým právním řádem se soukromoprávní vztah řídí. Vyskytují 

se také případy, kdy povahu imperativních norem mají normy soukromoprávní. 

Podobně jako u materiální volbě práva (viz kapitola 3.1.1), klade aplikace imperativních 

norem důraz na znalost cizího právního řádu, což může v praxi způsobit problémy.  

Vlastností imperativních norem je skutečnost, že omezují prostor pro uplatnění 

kolizních norem, resp. zahraničního právního řádu. Za imperativní normy českého 

pracovního právo jsou považovány normy upravující nejvýše přípustnou týdenní 

pracovní dobu, zákaz některých prácí žen, zákaz práce přesčas, zákaz práce v noci u 

mladistvých a práce zakázané mladistvým.45 

V ŘÚ jsou imperativní normy (někdy též označované za nutně použitelné normy), 

kromě ve výše uvedeném čl. 6 obsaženy také v čl. 7.  

Zvláštnost imperativních norem podle čl. 7 ŘÚ se projevuje v nutnosti je aplikovat 

v mezích jejich působnosti na jakýkoliv právní vztah bez ohledu na to, který právní řád 

je pro smluvní závazkový vztah rozhodným. Článek 7 odst. 1 ŘÚ to vyjadřuje takto: 

 

„Použije-li se na základě této úmluvy právo určité země, lze použít imperativní 

ustanovení práva jiné země, s níž věcné okolnosti úzce souvisí, v rozsahu, v jakém musí 

být podle práva této jiné země imperativní ustanovení použita bez ohledu na právo, 

které je jinak pro smlouvu rozhodné. Při rozhodování, zda mají být taková ustanovení 

použita, je třeba vzít v úvahu jejich povahu a účel, jakož i důsledky, které by mohly z 

jejich použití či nepoužití vyplynout.“ 

 

 

                                                 
45 Srov. Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání, Brno 2004, Doplněk,   
s. 234. 
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Je-li imperativní norma součástí legis fori, tzn. součástí právního řádu rozhodujícího 

soudu (případně rozhodčího soudu), nebude tento fakt činit problémy a soud ji použije. 

Potíže nastanou v okamžiku, půjde-li o zahraniční imperativní normu odlišnou od legis 

fori. Myslitelné jsou dvě situace:46  

 

1. jedná se o imperativní normu právního řádu, jenž je součástí rozhodného práva 

(legis causae) 

 

nebo 

  

2. se jedná o imperativní normu, která není součástí ani legis fori ani legis causae, 

nýbrž o imperativní normu třetí země. 

 

Římská úmluva pamatuje na imperativní normy legis fori a imperativní normy třetí 

země. Článek 7 odst. 1 ŘÚ umožňuje používání imperativních ustanovení práva třetí 

(jiné) země. Soudy jsou tak nuceny rozhodovat podle norem právního řádu, které ve 

vztahu k určitému pracovněprávnímu vztahu nejsou součásti ani legis fori nebo legis 

causae. Pro pět smluvních států (Irsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko a Spojené 

království) to představovalo příliš velký zásah do jejich suverenity a využily práva 

výhrady podle čl. 22 odst. 1 ŘÚ. Jejich soudy čl. 7 odst. 1 ŘÚ ignorují, pro ostatní 

smluvní státy platí v plném rozsahu.    

Římská úmluva neřeší výslovně otázku zahraničních imperativních norem legis causae. 

Dle názoru prof. Pauknerové lze argumentem a maiori ad minus dospět k závěru, že se 

k těmto imperativním normám za splnění podmínek stanovených v prvním odstavci čl. 

7 ŘÚ bude přihlížet taktéž.47   

 

Čl. 7 odst. 2 ŘÚ upravuje imperativní normy práva země soudu (legis fori). Stanoví 

zásadu, že aplikace imperativních norem legis fori v žádném případě není ohrožena, i 

když rozhodným právem smluvního závazkového vztahu je právo jiné země. Jedná se o 

jasné a srozumitelné a bezproblémové ustanovení, na rozdíl od právní úpravě v odstavci 

předcházejícím.  
                                                 
46 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, s. 243. 
47 Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, s. 245. 
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Při bližším zkoumání lze učinit rozdíl mezi imperativními normami podle čl. 6 a čl. 7 

ŘÚ. Článek 6 odst. 1 ŘÚ obsahuje imperativní normy, jejichž ochrany nesmí být 

zaměstnanec volbou práva zbaven; existuje zde souvislost se smluvním statutem, tj. 

právním řádem vybraným na základě volby. Naopak čl. 7 odst. 1 ŘÚ upravuje 

imperativní normy bez návaznosti na smluvní statut. Rozdíl mezí imperativními 

normami podle čl. 6 a čl. 7 ŘÚ je spatřován v jejich povaze. Zatímco čl. 6 sleduje 

individuální ochranu zaměstnance, čl. 7 vyjadřuje ochranu veřejného zájmu.48 Obecně 

se za příklad provedení čl. 7 ŘÚ považuje Směrnice o vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb.  

 

Jasně se tedy ukazuje, že možnost volby práva je do jisté míry oklestěna. Omezení, 

které je zamýšleno k ochraně zaměstnance, nemůže být díky imperativním normám 

obcházeno a to ani na výslovné přání  zaměstnance. Je proto legitimní položit si otázku, 

zda volba práva v pracovněprávních vztazích má vůbec význam? To bezpochyby ano, 

ale musíme si uvědomit, že nějaké (ať legis fori či jiné) imperativní normy budou slabší 

smluvní strany chránit vždy, bez ohledu na to jakým právem se pracovněprávní vztah 

řídí. Ve svém důsledku to znamená, že soudy v některých případech musí akceptovat 

povinnost aplikovat na pracovněprávní vztahy cizí právo (včetně zahraničního práva 

veřejného).  

Imperativní normy zcela jasně zužují prostor pro smluvní volnost a tím pádem prostor 

pro uplatnění kolizních norem. Stejný důsledek mají kogentní normy, jen s tím 

rozdílem, jak již bylo uvedeno, že kogentní normy lze aplikací cizího práva vyloučit (až 

na single country contracts kde s nimi smluvní strany musí počítat); imperativní normy 

kolizními normami obejít nelze.  

Proto je důležité kogentní normy nezaměňovat s imperativními normami. V obou 

případech je cílem trvat na aplikaci ustanovení, která ve veřejném zájmu chrání práva 

zaměstnanců. To ale neznamená, že všechny kogentní normy jsou automaticky 

normami imperativními. To by skutečně přivedlo volbu práva ad absurdum. Znamenalo 

by to úplné popření dispozitivní povahy institutu volby právy a volba práva by opravdu 

již neměla žádný význam.                              

                                                 
48 Štefko, M. In: Bělina, M. a kolektiv. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha 2007,   
C. H. Beck, s. 122 – 123. 
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Podobně jako vnitrostátní normy mezinárodního práva soukromého, obsahuje také ŘÚ 

v  čl. 16 ustanovení o výhradě veřejného pořádku. Odmítnout právní normu určenou na 

základě ŘÚ lze „pouze za předpokladu, že je toto použití zjevně neslučitelné s veřejným 

pořádkem země, v níž má soud sídlo“.  

Zjevnou neslučitelnost normy rozhodného práva s veřejným pořádkem legis fori určí 

soud na základě porovnání takové normy s katalogem lidských práv dané země nebo s 

judikaturou ústavního, resp. nejvyšších soudů. Důležitost institutu výhrady veřejného 

pořádku z hlediska určení rozhodného práva tkví v omezení účinků kolizních norem ŘÚ 

a tím v omezené možnosti aplikace zahraničního práva. Zásadní rozdíl mezi aplikací 

imperativních norem a institutu výhrady veřejného pořádku spočívá v tom, že se 

výhrada veřejného pořádku uplatní až poté co bylo určeno rozhodné zahraniční právo na 

základě kolizní normy.  
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3.2. Nařízení Řím I    

 

Pochybnosti o tom zda ŘÚ je součástí evropského práva či nikoliv, utichly definitivně 

dne 17.11.2009, jelikož téhož dne vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, které 

z převážné části nahradilo Římskou úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy z roku 1980. Vše co bylo dosud řečeno o ŘÚ, platí i nadále pokud nebude 

uvedeno jinak. Nicméně okamžikem účinnosti nastal kvalitativní posun v porovnání 

s ŘÚ. Za prvé, nejedná se o pouhé převzetí právní úpravy obsažené v mezinárodní 

smlouvě, nařízení Řím I přináší některé změny a upřesnění.  A za druhé, transformací 

ŘÚ v nařízení Řím I se právní úprava stane obecně závaznou a v každém členském státě 

přímo aplikovatelným sekundárním pramenem práva EU. Následující výklad se bude 

věnovat změnám, která mají vliv na určení rozhodného práva v pracovněprávních 

vztazích s cizím prvkem. 

 

Nařízení Řím I se použije na individuální pracovní smlouvy uzavřené po 17. prosinci 

2009. Na smlouvy uzavřené do tohoto data se vztahuje i nadále ŘÚ. V souladu s ŘÚ 

nařízení ctí princip zákazu retroaktivity.  

Důležité aplikační pravidlo pro praxi obsahuje čl. 24 odst. 2 Řím I, stanovující že 

v rozsahu, v jakém nařízení nahrazuje ŘÚ, se jakýkoli odkaz na ŘÚ považuje za odkaz 

na nařízení Řím I.  

 

Z hlediska územní působnosti je potřeba si povšimnout, že na základě čl. 1 a 2 

Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o 

založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání nařízení Řím I a toto 

nařízení pro Dánsko není závazné ani použitelné.49 Vůči Dánsku se tak nadále bude 

aplikovat ŘÚ a to až do té doby, než se nařízení Řím I stane i vůči němu použitelné díky 

tzv. paralelním dohodám (zvláštním bilaterálním smlouvám), které uzavírají jménem 

Evropské unie Rada a Dánsko za účelem překonání výhrad v oblasti justiční spolupráce, 

které si Dánsko vymohlo v rámci Maastrichtského ratifikačního procesu.  

                                                 
49 Odrážka č. 46 Preambule nařízení Řím I. 
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Do budoucna se očekává přijetí paralelní dohody i v oblasti kolizní úpravy smluvních 

závazkových vztahů.50 Původně se nařízení Řím I nezúčastnilo také Spojené království, 

to však v mezidobí přistoupilo.51  

 

Upřesnění nastalo ve vztahu k náhradnímu hraničnímu určovateli místo výkonu práce 

(lex loci laboris), který je zakotven v čl. 8 odst. 2 nařízení Řím I. Právní úprava 

odpovídá ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. a) ŘÚ, kterého se použije při neexistenci volby 

rozhodného práva. Dle ŘÚ a Řím I je v takové situaci rozhodným právem právo země 

ve které zaměstnanec obvykle vykonává při plnění pracovní smlouvy svou práci, i když 

je dočasně zaměstnán v jiné zemi. Upřesnění nastává v tom smyslu, že Řím I za 

dočasnou práci považuje takovou, při které se „má zaměstnanec po splnění svého úkolu 

v zahraničí opět ujmout své práce v původní zemi. Uzavření nové pracovní smlouvy s 

původním zaměstnavatelem nebo se zaměstnavatelem ze stejné skupiny společností jako 

původní zaměstnavatel by nemělo vylučovat, aby zaměstnanec dočasně vykonával svou 

práci v jiné zemi“.52 

 

Stejně jako ŘÚ pamatuje Řím I na imperativní normy legis fori a třetí země. Změnou je 

konkretizace definice imperativních norem, se kterou přichází čl. 9 odst. 1 Řím I. Podle 

nařízení se jedná o „ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho 

veřejných zájmů, jako např. jeho politického, společenského a hospodářského 

uspořádání zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, která 

spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu 

podle tohoto nařízení použilo“. Nabízená pozitivněprávní definice je užitečnou 

pomůckou pro soudy a měla by znamenat větší právní jistotu v oblasti aplikace 

imperativních norem.  

 

 

                                                 
50 Srov. Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání, Praha 2008, C. H. Beck,       
s. 34. 
51 Srov. Rozhodnutí Komise č. 2009/26/ES ze dne 22. prosince 2008 k žádosti Spojeného království o 
přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní 
závazkové vztahy (Řím I). 
52 Odrážka č. 36 Preambule nařízení Řím I. 
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Změna nastala také ve vztahu k mezinárodním smlouvám, které obsahují kolizní normy 

překrývající se s předmětem úpravy obsažené v nařízení Řím I (z hlediska pracovního 

práva je významná kolizní normy bilaterální Smlouvy o právní pomoci mezi Českou 

republikou a Polskem). Nařízení Řím I takové kolizní normy sice neruší, podle čl. 25 

odst. 2 má však nařízení přednost. Tím nastala změna ve srovnání se vztahem, který 

panuje mezi ŘÚ a Smlouvou s Polskem. 
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3.3. Určení rozhodného práva podle ZMPS      

 

Vnitrostátní kolizněprávní úprava je obsažena v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním 

právu soukromém a procesním. Účastníky pracovněprávních vztahů jsou dle § 16 

ZMPS zaměstnavatel a zaměstnanec (zákon vzhledem k poltické situaci v době nabytí 

účinností zákona hovoří o organizaci a pracovníkovi).  

Podle prvého odstavce § 16 se poměry z pracovní smlouvy řídí právem, které si smluvní 

strany zvolily - volba rozhodného práva (lex electa) je tak základním hraničním 

určovatelem.  

Není zakázáno aby se jejich právní vztah řídil vícero právními vztahy.  Formulace 

„pokud se účastníci nedohodnou na něčem jiném“ je dostatečně široká aby byla 

založena možnost existence tzv. štěpení smluvního statutu. Různé právní řády by se 

však měly pokud možno omezovat na oddělitelné části smlouvy.  

Volba musí odkázat na právní řád platný na určitém území, i kdyby takové území 

nebylo uznané za stát. Odkaz stran na pravidla slušnosti, obecné zásady právní atd. není 

možný.53 Ohledně způsobu volby práva, platí to samé co bylo řečeno v souvislosti s ŘÚ 

(srov. kapitolu 3.1.2).  

Pokud účastníci k rozhodnému právu volbou nedospěli, stanoví § 16 odst. 1 ZMPS 

náhradní způsoby jak jej určit. Je to jednak právo státu, kde zaměstnanec práci 

vykonává (lex loci laboris) a za druhé právo státu, kde má zaměstnavatel sídlo. Prvně 

jmenovaný hraniční určovatel se užije přednostně, ten druhý však nastoupí ve chvíli, 

kdy dojde ke splnění dvou kumulativně stanovených podmínek:  

 

1) zaměstnavatel má sídlo v jiném státě, než kde je práce zaměstnancem 

vykonávána  

 

a  

 

2) zaměstnanec nemá své bydliště ve státě kde se práce vykonává.  

 

                                                 
53 Kučera, Z. Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání, Brno 2004, Doplněk, s. 131. 
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To znamená, že se výjimka z použití práva místa výkonu práce ve prospěch práva sídla 

zaměstnavatele neuplatňuje u tzv. místních zaměstnanců. Pracovní poměry těchto 

zaměstnanců se řídí vždy místem výkonu práce, ačkoliv vykonávají práci v jiném státě, 

než ve kterém má zaměstnavatel své sídlo. Místními zaměstnanci se myslí fyzické 

osoby mající bydliště na území státu, kde se práce vykonává; státní příslušnost není 

rozhodující.54 Únikovou doložkou, jak ji znají ŘÚ a nařízení Řím I, ZMPS nedisponuje. 

 

Ačkoliv se § 16 ZMPS zmiňuje výslovně pouze o poměrech z pracovní smlouvy, 

zastává odborná veřejnost na základě historického výkladu názor, že se kolizní úprava 

vztahuje také na pracovní poměry vznikle jmenováním a na dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.55   

 

Vzájemný vztah mezi ZMPS na jedné straně a ŘÚ, ale také Smlouvou o právní pomoci 

mezi ČR a Polskem na straně druhé je upraven zásadou aplikační přednosti podle čl. 10 

Ústavy a § 2 ZMPS.  

Přednost nařízení Řím I jakožto závazného a přímo použitelného sekundárního pramene 

evropského práva vyplývá z primárního práva, resp. čl. 288 SFEU. 

 

Také ZMPS zná institut výhrady veřejného pořádku. Vztahuje se na situace, kdy norma 

cizího práva vycházející z naprosto odlišného ekonomického, kulturního nebo 

sociálního prostředí vyvolá na území jiného státu účinky, které jsou neslučitelné s jeho 

základními společenskými a právními principy na nichž je stát postaven. V takovém 

případě znemožňuje institut výhrady veřejného pořádku užívání takové normy.  

Český zákonodárce zakotvil výhradu veřejného pořádku do § 36 ZMPS a formuluje ji 

následovně: „Právního předpisu cizího státu nelze použít, pokud by se účinky tohoto 

použití příčily takovým zásadám společenského a státního zřízení České republiky a 

jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat“.    

                                                 
54Kučera, Z., Tichý L. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním – Komentář. Praha 1989, 
Panorama, s. 141. 
55 Srov. Bělohlávek, A. J. Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Právo a zaměstnání, 
LexisNexis CZ, Praha 2005, č. 10, s. 3; existují však i nesouhlasné názory, např. Kučera, Z., Tichý L. 
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním – Komentář. Praha 1989, Panorama, s. 139 nebo 
Barancová, H. Zákonník práce. Komentár. 5. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava 2007. Sprint, 
s. 119.  
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Zásady o nichž se zmiňuje ZMPS je třeba hledat primárně v ústavněprávních 

předpisech, zejména v LPS. V žádném případě se ale neposkytuje ochrana všem 

zásadám a všem kogentním normám, to by jakákoliv kolizní norma ztratila smysl. 

Obranu, kterou poskytuje výhrada veřejného pořádku, je třeba využívat šetrně. Vztahuje 

se totiž opravdu jen na ta ustanovení, jejichž aplikaci je na českém území nutné 

považovat za bezpodmínečnou.  

 

Výhrada veřejného pořádku a imperativní normy sledují podobný cíl. Rozdíl tkví, jak 

již bylo jednou řečeno, v tom, že ochrana základních zásad, kterou poskytuje výhrada 

veřejného pořádku, se použije až po určení zahraničního právního řádu kolizní normou, 

imperativní normy působí již předtím. V právu pracovním je výhrada veřejného 

pořádku spojena zejména s ochranou práv zaměstnanců. Skutečný význam ustanovení § 

36 ZMPS ale v současné době již postrádá, jelikož ochrana zaměstnance je zajištěna 

imperativními normami podle čl. 6 ŘÚ, resp. čl. 8 nařízení Řím I. Na oba tyto prameny 

práva se vztahuje zásada aplikační přednosti.  

 

Existuje ještě další případ omezení použití zahraničního práva na českém území. Je 

spojen s normami, které předpokládají aplikaci přímo určitým orgánem, např. 

odborovou organizací nebo orgánem kontroly bezpečnosti práce, a které nelze nahradit 

cizími právními normami.56 

 

Určitou zajímavostí je, že ZPr 1965 obsahoval jednostrannou kolizní normu upravující 

pracovněprávní vztahy s cizím prvkem. Ustanovení § 6 odst. 1 ZPr 1965 stanovilo: 

„Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a cizozemskými zaměstnavateli na území 

České republiky, jakož i mezi cizinci pracujícími na území České republiky a 

tuzemskými zaměstnavateli se řídí zákoníkem práce, pokud právní předpisy o 

mezinárodním právu soukromém nestanoví jinak.“ Jak  známo ZMPS stanoví jinak, 

proto se před 31. 12. 2006 užily speciální kolizní normy § 16 ZMPS a nikoliv § 6    

odst. 1 ZPr 1965. Nový ZPr již ekvivalent starého ustanovení § 6 odst. 1 ZPr 1965 

nemá. 

                                                 
56 Srov. Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí. Praha 2009, C. H. Beck, s. 37. 
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3.4. Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Polskou 

republikou  

 

Vedle právní úpravy určující rozhodné právo pro pracovněprávní vztahy obsažené 

v ŘÚ, resp. v nařízení Řím I a v ZMPS, existuje ještě mezi Českou republikou a 

Polskou republikou bilaterální smlouva zakládající zvláštní kolizní úpravu 

pracovněprávních vztahů s cizím prvkem.     

Jedná se o Smlouvu o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, 

rodinných, pracovních a trestních,57 jenž je typickým příkladem dohod, uzavíraných v 

dobách totality před rokem 1989 socialistickými režimy ve snaze upevňovat přátelské 

vztahy uvnitř socialistického tábora. Smlouva byla podepsána dne 21. 12. 1987 ve 

Varšavě a vstoupila v platnost dne 9. dubna 1989. Době, kdy byla tato dvoustranná 

smlouva sjednávána odpovídá také použitá terminologie. Místo o zaměstnavateli se 

mluví o organizaci a pracovníkem se rozumí zaměstnavatel. 

 

Z celkových 88 článků je pracovním věcem, jak to úmluva vyjadřuje, věnován pouze 

jeden, a to článek 45. Dle prvního odstavce si účastníci mohou dohodnout, že pracovní 

poměr se řídí právním řádem, který si zvolí. Základním hraničním určovatelem 

v pracovněprávních vztazích s cizím prvkem je tak volba práva (lex electa).  

Druhý odstavec článku 45 obsahuje úpravu náhradních hraničních určovatelů pro 

případ, že se subjekty pracovního poměru nedohodly na rozhodném právním řádu. 

V první řadě se jedná o náhradního hraničního určovatele místo výkonu práce (lex loci 

laboris). Smlouva stanoví: „vznik, změna a zánik pracovního poměru, jakož i nároky 

z něj vyplývající se řídí právním řádem smluvní strany, na jejímž území pracovník 

vykonává, vykonával nebo měl vykonávat práci“. 

Druhým náhradním hraničním určovatelem je sídlo zaměstnavatele. Stanoví, že pokud 

zaměstnanec vykonává práci na území jednoho smluvního státu na základě pracovního 

poměru se zaměstnavatelem, který má sídlo na území druhé smluvní strany, je 

rozhodující právní řád smluvní strany, na jejímž území má zaměstnavatel sídlo.  

                                                 
57 Sdělení č. 42/1989 Sb. 
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Smlouva zde upřednostňuje použití práva sídla zaměstnavatele před právem místa 

výkonu práce, jak jsme toho byli svědky u ZMPS, avšak bez zvláštní výjimky pro 

místní pracovníky.  

 

Již na první pohled je z dikce čl. 45 zřejmé, že se zvláštní kolizní úprava ve věcech 

pracovních podlé této Smlouvy o právní pomoci vztahuje jen na pracovní poměr. 

Nebude se proto aplikovat na právní vztahy založené dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. Argument, že ZMPS přece také výslovně o dohodách nehovoří, 

avšak podle převažujícího názoru odborné veřejnosti se i přesto na ně vztahuje, se nedá 

totiž vztáhnout na smlouvu s Polskem. Historický výklad rozšiřující působnost ZMPS je 

v tomto případě nepoužitelný. V době sjednávání této smlouvy, tedy v druhé polovině 

80. let dvacátého století, byl ZPr 1965 již dávno v účinnosti a je jasné, že kdyby bylo 

přáním smluvních stran upravovat cizí prvek u dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, učinily by tak.      

                                

Podobně jako úprava v ZMPS, také česko–polská smlouva o právní pomoci nikterak 

neomezuje subjektivní způsob určení rozhodného práva imperativními normami. Tuto 

skutečnost lze přičíst podmínkám a době ve které tyto dva právní dokumenty vznikly. 

 

Co se týká vzájemného vztahu mezi ŘÚ a Smlouvou o právní pomoci č. 42/1989 Sb., 

přednost má podle čl. 21 ŘÚ bilaterální smlouva. Jak již uvedeno v kapitole 3.2, stejný 

princip se však neuplatní mezi nařízením Řím I a Smlouvou o právní pomoci. 
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4. Vysílání zaměstnanců  

 

Jednotný vnitřní trh umožňuje evropským zaměstnavatelům vyslat své zaměstnance za 

účelem poskytování služeb do jiných členských států EU. Důsledkem je migrace 

statisíců zaměstnanců po celém kontinentu, která s sebou přináší nemalé právní 

problémy, které musí být v praxi vyřešeny. Především dochází vysláním ke konfliktu 

právních řádů. Zásadní otázkou tudíž je, kterým právem se řídí pracovněprávní vztah 

vyslaných zaměstnanců? Druhou palčivou otázkou je problematika sociální. Řídil by se 

pracovněprávní vztah vyslaného zaměstnance právem země méně vyspělé (tj. s nižšími 

sociálními standardy), mělo by to samozřejmě neblahý vliv na situaci pracovního trhu 

na kterém dochází k výkonu práce. V takovém případě by domácí zaměstnanci byli 

rázem zbaveni konkurenceschopnosti a zaměstnavatelé by samozřejmě dávali přednost 

zaměstnancům k nim vyslaným ze zahraničí, jelikož by na vyslané zaměstnance byly 

aplikovány daleko mírnější pracovněprávní předpisy.  

Z toho důvodu byla přijata dne 16. prosince 1996 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady   č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb - aby řešila otázky 

sociálního dumpingu a dala odpověď na otázku, který právní řád, a v jakém rozsahu, je 

právem rozhodným pro tuto skupinu zaměstnanců.  

Co se týká otázky určení rozhodného práva vyslaných zaměstnanců, Směrnice č. 

96/71/ES je v podstatě provedením myšlenky čl. 7 odst. 1 ŘÚ, který stanoví, že jestliže 

se použije „na základě této úmluvy právo určité země, lze použít imperativní ustanovení 

práva jiné země, s níž věcné okolnosti úzce souvisí, v rozsahu, v jakém musí být podle 

práva této země imperativní ustanovení použita bez ohledu na právo, které je jinak pro 

smlouvu rozhodné. Při rozhodování, zda mají být taková ustanovení použita, je třeba 

vzít v úvahu jejich povahu a účel, jakož i důsledky, které by mohly z jejich použití či 

nepoužití vyplynout.“  

Jinými slovy kolizní normy Směrnice č. 96/71/ES mají přednost před kolizními 

normami ŘÚ/nařízení Řím I, a to v rozsahu ve kterém Směrnice č. 96/71/ES 

imperativně upravuje pracovní podmínky vyslaných zaměstnanců. Naopak v případech, 

které Směrnicí č. 96/71/ES upraveny nejsou, se i nadále užijí  nařízení Řím I nebo ŘÚ. 
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Sociálnímu dumpingu předchází Směrnice tím, že jako primární cíl si klade zajistit 

minimální standard ochrany pro vysílané zaměstnance. Snaží se docílit křehkou 

rovnováhu mezi nutností zabezpečit účinnou ochranou základních pracovních práv 

zaměstnanců a možností podnikatelů poskytovat bez omezení přeshraniční služby podle 

čl. 57 SFEU. Toho dosahuje tím, že - aniž by sama určovala rozhodné právo - vymezuje 

několik oblastí, v nichž musí být vyslaným zaměstnancům zaručen standard ochrany 

zakotvený v hostitelské zemi (tzv. tvrdé jádro), a to bez ohledu na rozhodné právo, 

kterým se řídí jejich právní vztah ke zaměstnavateli. Zároveň Směrnice o vysílání 

stanoví, že pracovní podmínky vyslaného zaměstnance se řídí jeho právem „domácím“, 

je-li to pro něho výhodnější.  

Přísně vzato tím ale vlastně dochází k omezování volného pohybu služeb (ve svém 

výsledku Směrnice o vysílání totiž znamená vzdání se komparativních výhod ze strany 

chudších členských zemí ve prospěch zachování sociálního smíru v zemích bohatších), 

na druhou stranu jiné řešení jak řešit problematiku institutu vysílání v rámci EU 

v současné době není z politických důvodů přestavitelné. To dokazují mimo jiné 

diskuse kolem směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES ze dne 12. 

prosince 2006 o službách na vnitřním trhu nebo o „polském instalatérovi“, který se stal 

symbolem odpůrců před francouzským referendem o tzv. evropské ústavě. Omezení 

volného pohybu služeb vytváří Směrnice č. 96/71/ES tím, že ve svém důsledku může 

vytvářet situace, kdy dva zaměstnanci, domácí a vyslaný z jiného členského státu, 

vykonávají stejnou práci za jiných pracovních podmínek i jinou odměnu.  

Přitom je volný pohyb služeb postaven na zákazu diskriminace a jeho charakteristickým 

znakem je možnost neomezeného, avšak dočasného, podnikání v jiných členských 

státech, bez povinnosti přemisťovat bydliště nebo sídlo. Smlouva o fungování Evropské 

unie to vyjadřuje slovy: „Aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly týkající se práva 

usazování, může poskytovatel služby za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat 

svou činnost v členském státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké 

tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům“; za služby jsou považovány 

„výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanovením o volném 

pohybu zboží, kapitálu a osob“.58  

                                                 
58 Článek 57 SFEU. 
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Volný pohyb služeb proto můžeme chápat jako určitou sběrnou kategorií, která má 

zajistit liberalizaci vnitřního trhu všude tam, kam nedoléhají ostatní základní svobody.59  

Do českého právního řádu byla Směrnice o vysílání implementována § 319 ZPr, který 

nahradil § 6 odst. 2 ZPr 1965. 

 

                                                 
59 Tichý, L., aj. Evropské právo, 1. vydání, Praha 1999, C. H. Beck, s. 365. 
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4.1. Působnost Směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb  

 

Podle čl. 1 odst. 1 Směrnice č. 96/71/ES, který vymezuje její  územní působnost, se 

Směrnice vztahuje na podniky (poskytovatele služeb/zaměstnavatelé) se sídlem 

v členských zemích EU. Vztahuje se také na zaměstnavatele ve státech Evropského 

hospodářského prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a dále na zaměstnavatele se 

sídlem ve Švýcarsku, které vysílají své zaměstnance v rámci nadnárodního poskytování 

služeb na území jiného členského státu. Je-li tedy zaměstnanec vyslán do jiného, třetího 

státu, pak na tyto vztahy Směrnice aplikována již nebude. Pro dosažení větší přesnosti 

bude v dalším výkladu užíván termín členský stát místo členský stát EU. 

 

Jak napovídá sám název Směrnice č. 96/71/ES, tento sekundární pramen evropského 

práva se vztahuje pouze na poskytování služeb. Přesněji řečeno upravuje nadnárodní 

poskytování služeb. Výraz „nadnárodní“ jen zdůrazňuje cizí prvek, jenž je logicky 

přítomen v situacích, kdy službu vykonávají zaměstnanci vyslaní do zahraničí. Samotný 

zákoník práce v § 319 nevymezuje pojem „nadnárodní poskytování služeb“. Odkazuje 

však na čl. 49 SES60, čímž jasně vyjadřuje povinnost vykládat tento pojem podle 

evropského práva (tj. právě Směrnicí o vysílání pracovníků).  

Nadnárodním poskytováním služeb se podle čl. 1 odst. 3 Směrnice rozumí tři situace.  

 

1) Zaměstnavatel vyšle zaměstnance na území jiného členského státu EU na vlastní 

náklady a pod svým vedením, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a 

stranou, pro kterou jsou služby určeny. Tato situace upravuje poskytování služeb mezi 

dvěma subjekty (v praxi se zřejmě většinou bude jednat o podnikatele, jejichž právní 

vztah je založen obchodní smlouvou, např. smlouvou o dílo), kdy jeden subjekt 

(zaměstnavatel vysílající své zaměstnance do zahraničí) za úplatu provádí služby pro 

jiný subjekt, jemuž je služba určena. Službu provádějí vyslaní zaměstnanci. Směrnice 

zdůrazňuje, že po celou dobu vyslání musí existovat pracovněprávní vztah mezi 

zaměstnavatelem a vyslaným zaměstnancem. 

 

                                                 
60 Nyní čl. 56 SFEU. 
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2) Zaměstnavatel vyšle své zaměstnance do provozovny nebo podniku, náležející do 

stejné nadnárodní skupiny podniků na území jiného členského státu. Směrnice zde 

upravuje situaci, kdy zaměstnavatel vysílající své zaměstnance náleží do stejného 

mezinárodního koncernu jako subjekt, pro něhož je služba konaná. K vysílání v rámci 

skupiny podniků tak dojde při výměně zaměstnanců mezi mateřskou a dceřinnou 

společností nebo mezi sesterskými společnostmi. I zde je existující pracovněprávní 

vztah mezi zaměstnavatelem a vyslaným zaměstnancem po dobu vyslání podmínkou. 

 

3) Případy pronájmu zaměstnanců agenturou práce uživateli, který má sídlo nebo 

vykonává činnost na území některého jiného členského státu. Po dobu výkonu práce je 

zaměstnanec zaměstnán u agentury práce.  

 

Otázkou však zůstává, na které subjekty se Směrnice o vysílání vztahuje. Co se týká 

zaměstnavatelů, Směrnice tuto skupinu subjektů vymezuje v čl. 1 odst. 1 velmi vágně, a 

to jako „podniky usazené v některém členském státě“, bez dalšího konkretizování. 

V souladu s judikaturou ESD lze dovozovat, že usazeným zaměstnavatelem je takový 

zaměstnavatel, ať s právní subjektivitou či nikoliv, který vykonává hospodářskou 

činnost na dobu neurčitou prostřednictvím „fixed establishment“; má tedy své sídlo 

nebo aspoň pobočku v některém z členských států.61 

 

Pojem zaměstnance je ponechán ještě více v nejistotě. Článek 2 odst. 1 Směrnice č. 

96/71/ES definuje „vyslaného pracovníka“ jako osobu, která „po omezenou dobu 

vykonává práci na území jiného členského státu než státu, ve kterém obvykle pracuje“. 

Druhý odstavec téhož článku říká, že pojem „pracovník“ se definuje pro účely této 

Směrnice vždy podle právního řádu členského státu, na jehož území byl pracovník 

vyslán. Vymezení pojmu pracovník je tak ponecháno v rukou samotných členských 

států, z čehož samozřejmě mohou plynout konfliktní situace. Například může být 

konkrétní fyzická osoba považována některými národními legislativami za živnostníka, 

nikoliv za osobu vykonávající závislou práci, což je typickým znakem zaměstnaneckého 

poměru.  

 

                                                 
61 Srov. rozsudek ESD ve věci C-221/89, Factortame, bod 20. 
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Pracovníci vyslané na území ČR musí splňovat kriteria stanovené českým pracovním 

právem.62 De lege ferenda by možná stále za to zakotvit nějakou formou závaznou 

definici vyslaného pracovníka, čímž by se podstatně zvýšila právní jistota v této oblasti 

a bylo by jasně stanoveno, které skupiny pracovníků požívají ochrany tvrdého jádra. 

 

Ať už je konkrétní definice zaměstnance stanovena jakákoliv, Směrnice chrání každého 

takovéhoto zaměstnance po celou dobu jeho pracovního výkonu na území jiného 

členského státu, a to bez ohledu na jeho státní příslušnost. Cizím prvkem v oblasti 

vysílání zaměstnanců je tak jednoznačně místo výkonu práce, tj. práce vyslaných 

zaměstnanců konaná v jiném státě než v jakém obvykle vykonávají závislou práci.  

Z ochrany Směrnice jsou vyjmuti posádky obchodních loďstev,63 neboť v případě 

námořníků je jakákoli kontrola obtížně proveditelná. Jejich pracovněprávní vztahy se 

řídí pravidly mezinárodního práva soukromého, především nařízením Řim I, eventuálně 

ŘÚ. Zajímavostí je, že tento požadavek nebyl řádně proveden do ZPr. Zákoník práce se 

o vynětí posádek obchodních lodí nezmiňuje a tím nutí vysílající zaměstnavatele 

porovnávat nároky posádek s českým právem, ačkoliv to Směrnice výslovně zakazuje. 

Špatná implementace nejenže vyžaduje opravu, ale znamená porušení volného pohybu 

služeb.64 Úprava Směrnice se také nevztahuje na zaměstnance veřejné služby.65  

 

Jak zdůraznil Evropský soudní dvůr ve svých rozhodnutích ve věcech C-113/89, Rush 

Portuguesa a C-43/93, Vander Elst, je nutno na vyslané zaměstnance nahlížet odlišně 

než na migrující zaměstnance. Právním základem pro postavení migrujících 

zaměstnanců uvnitř EU je čl. 45 SFEU upravující volný pohyb pracovníků. Tyto 

migrující osoby se odlišují od vysílaných zaměstnanců tím, že vstupují na pracovní trh 

země kde se usazují a podřizují se jeho pracovnímu právu. Kdežto vyslané zaměstnance 

se vracejí do země, kde je jejich obvyklé místo výkonu práce.66 Toto rozlišení má 

zásadní význam pro pracovní postavení vyslaných zaměstnanců. Zároveň vhodně 

přibližuje prvek dočasnosti ve vysílání. 
                                                 
62 Srov. § 6 ZPr. 
63 Článek. 1 odst. 2  Směrnice č. 96/71/ES. 
64 Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí, C.H.Beck, 2009, s. 191. 
65 Srov. čl. 62 a čl. 51 SFEU. 
66 Srov. rozsudek ESD ve věci C-43/93, Vander Elst, bod 21 a rozsudek ESD ve věci C-113/89, Rush 
Portuguesa, bod 15. 
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4.2. Dočasnost a principy teritoriality a výhodnosti 

 

Ve vztahu k vysílaným zaměstnancům však neodbytně vyvstává ještě jedna velmi 

důležitá otázka, a to časové ohraničení jejich vyslání, resp. dočasnost výkonu 

poskytování nadnárodních služeb. Aby byly naplněny podmínky definice vyslaného 

zaměstnance podle   čl. 2 odst. 1 Směrnice, musí se jednat o časově omezené práce. 

V opačném případě by se totiž aplikovalo nařízení Řím I, resp. ŘÚ. Směrnice nicméně 

žádný konkrétní časový údaj nenabízí, z čehož se dá vyvozovat, že u některých projektů 

může tato délka lehce dosáhnout i řady let.67 

Samozřejmě, i během výkonu práce v zahraničí se na vysílané zaměstnance vztahuje 

právní řád, kterým se řídí jejich konkrétní pracovní poměr. Za určitých okolností však 

nikoli v plném rozsahu. Směrnice o vysílání pracovníků v čl. 3 odst. 7 výslovně 

garantuje vyslaným zaměstnancům určitá minimální práva a to v rozsahu, který je 

garantován pracovněprávními předpisy hostitelského státu, pokud ovšem právní úprava 

státu, v němž zaměstnanci obvykle vykonávají práci, pro ně není výhodnější..  

Konstrukce Směrnice č. 96/71/ES je tak postavena na dvou principech, principu 

teritoriality,      a také na principu výhodnosti.  

Příklad: Bude-li německý zaměstnanec vyslán na české území v rámci nadnárodního 

poskytování služeb, vztahují se na něj automaticky normy českého pracovního práva 

v rozsahu stanoveném §319 ZPr (princip teritoriality – minimální ochrana je 

poskytována podle právního řádu státu, v němž dochází k výkonu práce).  

Je-li ale pro takového zaměstnance německá právní úprava výhodnější, což vzhledem 

k vyššímu stupni hospodářské úrovně a sociálněprávní ochrany v Německu bude 

pravidlem, posuzují se jeho nároky podle pro něho výhodnější právní úpravy, tj. 

německé (princip výhodnosti – na zaměstnance se vztahuje vždy výhodnější právní 

řád).68  

Jak již naznačeno, princip výhodnost vede k negaci principu rovnosti, jelikož se při 

výkonu stejné práce bude na vyslané zaměstnance vztahovat jiná, výhodnější právní 

úprava než na zaměstnance domácí.  

                                                 
67 Srov. rozsudek ESD ve věci C-215/01, Schnitzer, bod 30. 
68 Výhodnost je třeba posuzovat u každého práva (resp.nároku) samostatně, nikoli v souhrnu (tj. právní 
řád jako celek), srov. § 319 odst. 1 alinea 3 ZPr. 
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Na druhou stranu, principu teritoriality, který má vyslanému zaměstnanci garantovat 

minimální pracovní podmínky podle právního řádu místa výkonu práce, nevede pouze 

k aplikaci pro něho výhodnějších pracovních podmínek, znamená také štěpení 

smluvního statutu, což nemusí být v zaměstnancův prospěch. 

 

Pro zaměstnavatele vysílajícího svého zaměstnance do jiných členských států za účelem 

dočasného poskytování nadnárodních služeb, znamená princip teritoriality v některých 

případech povinnost dodržovat pro něho méně výhodný právní řád. S tím samozřejmě 

souvisí také povinnost zaměstnavatele seznámit se s cizím právním řádem a porovnávat 

konkrétní pracovněprávní instituty dle jejich výhodnosti pro zaměstnance.  

 

Českou právní úpravu garantující minimální pracovní podmínky je podle § 319 odst. 1    

alinea 2 třeba porovnávat s právy vyplývajícími z právních předpisů členského státu, z 

něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce. Nejasnosti však mohou panovat kolem 

otázky, který členský stát měl český zákonodárce konkrétně na mysli. Odborná 

literatura se přiklání k názoru, že státem z něhož byl zaměstnanec vyslán je státem, kde 

obvykle pracuje.69 Dalším důsledkem konstrukce Směrnice č. 96/71/ES je povinnost 

hostitelského státu umožnit aplikaci cizího práva na svém území a to v  případě, že se 

uplatní princip výhodnosti. 

 

Při reflexi principů teritoriality a výhodnosti Evropský soudní dvůr nicméně judikoval, 

že musí být zachován také princip přiměřenosti – totiž že má být zaručena minimální, 

tedy nikoli maximální ochrana vysílaných zaměstnanců a nemají být překročeny 

kogentní ustanovení zajišťující minimální ochranu pracovních podmínek potřebné 

k dosažení tohoto cíle; např. ne každý příjem muže být považována za minimální mzdu 

podle čl. 3 odst. 1 písm. c) Směrnice.70  

 

 

 

                                                 
69 Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí, C.H.Beck, 2009, s. 196. 
70 Princip přiměřenosti lze vyvozovat např. z rozsudku ESD ve věci C-341/05 Laval, bod 80 nebo 
rozsudek ESD ve věci C-346/06, Rüffert, bod 31-33. Dále srov. výklad Štefko, M. Vysílání zaměstnanců 
do zahraničí, C.H.Beck, 2009, s. 57 a násl. 
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Princip teritoriality, tj. povinnost aplikovat právo hostitelského státu, se ale neuplatňuje 

bezvýjimečně. Směrnice o vysílání upravuje výjimky v čl. 3 odst. 2 – 5 a vztahují se 

buď na 

 

• minimální délku dovolené za kalendářní rok 

 

a/nebo 

 

• minimální mzdu, včetně sazeb za přesčas 

 

a to v případech 1) pracích malého rozsahu71 nebo 2) první montáže a/nebo první 

instalace zboží.  

U první montáže a/nebo první instalace zboží se jedná o výjimku povinnou, „pokud 

tvoří podstatnou část smlouvy o dodávce zboží a jsou nezbytné pro uvedení dodaného 

zboží do provozu a provádějí je zkušení a/nebo specializovaní pracovníci 

dodavatelského podniku“,72 jestliže doba vysílání nepřesáhne 8 dnů. Výjimka se 

vztahuje na obě uvedené minimálně garantovaná práva, tj. minimální délku dovolené za 

kalendářní rok a minimální mzdu, včetně sazeb za přesčas, nikoli ovšem na výkon 

stavebních činností uvedených v příloze Směrnice č. 96/71/ES.  

V ostatních případech je jen na jednotlivých členských státech zda výjimek využijí a 

provedou je do svého právního řádu. Irelevantní jsou výjimky ve vztahu k agenturním 

zaměstnancům, tato skupina zaměstnanců nemůže být zbavena ochrany hostitelského 

právního řádu za žádných okolností. 

Poněkud nedokonalým způsobem implementoval ustanovení o výjimek do českého 

právního řádu náš zákonodárce. Zákoník práce se v § 319 o pracích malého rozsahu 

nebo prvních montážích/instalacích zboží vůbec nezmiňuje. Pouze ve druhém odstavci 

téhož paragrafu stanoví, že se na vyslané zaměstnance nevztahuje česká úprava 

minimální délky za kalendářní rok nebo její poměrnou část a úprava minimální mzdy, 

                                                 
71 Kritéria, která definují „práci malého rozsahu“ stanoví jednotlivé členské státy. 
72 Článek 3 odst. 2 Směrnice č. 96/71/ES. 
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příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy a příplatku za práci přesčas, jestliže doba 

vyslání nepřesáhne celkově dobu 30 dnů v kalendářním roce.  

Zákoník práce se v tomto bodě rozchází s požadavkem zakotveným v čl. 3 odst. 6 

Směrnice č. 96/71/ES, aby doba vyslání byla vypočítávána na základě referenčního 

období jednoho roku od počátku vyslání. Do referenčního období se započítává nejen 

doba vyslání jednoho zaměstnance, ale všech zaměstnanců vyslaných na stejné místo; 

doby vyslání se sčítají.  Tím chce Směrnice zabránit obcházení kogentních právních 

norem o zákazu řetězení pracovních smluv na dobu určitou.73 

                                                 
73 Barancová, H. Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Europskej únie v judkatúre Súdného dvora ES, 
s. 22. In: Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Europskej únie. Sborník z vědecké konference 
s mezinárodní účastí. Barancová, H. (ed.). PF Trnavské univerzity v Trnavě, 2008. 
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4.3. Všeobecně použitelné kolektivní smlouvy   

 

Z dosavadního výkladu vyplývá pro vysílající zaměstnavatele nutnost seznámit se 

s legislativou zemí, do kterých hodlají vyslat své zaměstnance. Směrnice o vysílání 

pracovníků výslovně zmiňuje čtyři druhy pramenů práva, v nichž mohou být obsaženy 

kogentní normy minimální ochrany pro zaměstnance. Článek 3 odst. 1 Směrnice č. 

96/71/ES zmiňuje právní předpisy, správní přepisy a také kolektivní smlouvy spolu s 

rozhodčími nálezy, které byly prohlášeny za všeobecně použitelné ve smyslu čl. 3 odst. 

8 Směrnice, pokud se týkají činností uvedených v příloze Směrnice.74  

Za všeobecně použitelné se považují ty „kolektivní smlouvy či rozhodčí nálezy, kterými 

se musí řídit všechny podniky dotyčného odvětví nebo povolání v dané zeměpisné 

oblasti.“ Pokud bychom však hledali reflexi tohoto ustanovení v české legislativě, 

výslovné provedení této úpravy bychom nenalezli. Lze pouze vycházet z obecné 

formulace, která stanoví, že se na vyslaného zaměstnance „vztahuje se na něho úprava 

České republiky“.75 Kolektivní smlouvy jsou v ČR raženy mezi prameny práva, a tím se 

také stávají součástí českého právního řádu. 

Nemá-li členský stát systém rozšiřování závaznosti kolektivních smluv, jakým 

disponuje např. Česká republika, může za podmínek obsažených v druhém pododstavci 

čl. 3 odst. 8 Směrnice rozhodnout o všeobecné použitelnosti dalších kolektivních smluv, 

resp. rozhodčích nálezů.76  

V Česku mechanismus, jak prohlásit kolektivní smlouvy za všeobecně použitelnou, 

existuje. Jedná se o kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další 

zaměstnavatele. Po dohodě smluvních stran kolektivní smlouvy vyššího stupně (tj. mezi 

odbory a sdružením zaměstnavatelů) může Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 

Sbírce zákonů sdělením vyhlásit, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro 

další zaměstnavatele s převažující činností v  odvětví označeném kódem Odvětvové 

                                                 
74 Příloha hovoří o stavebních pracích týkajících se výstavby, oprav, údržby, přestavby nebo stržení 
budov a dále obsahuje demonstrativní výčet těchto prací. 
75 § 319 odst. 1 alinea 1 ZPr. 
76 Jedná se o kolektivní smlouvy či rozhodčí nálezy, které mají všeobecný účinek na všechny podobné 
podniky dotyčného odvětví nebo povolání v dané zeměpisné oblasti, a/nebo kolektivní smlouvy, které 
byly uzavřeny nejvíce reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni 
členského státu a které se uplatňují na celém vnitrostátním území. 
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klasifikace ekonomických činností (dále jen OKEČ).77 Ministerstvo sdělení ve Sbírce 

zákonů vyhlásí, jestliže je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena  

 

a) organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit 

závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší počet 

zaměstnanců,  

 

nebo 

 

b) příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němž se navrhuje 

rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za největší počet 

zaměstnanců.78 

 

Kolektivními smlouvami vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele ale nejsou 

vázáni zaměstnavatelé vyjmenovaní v § 7a zákona č. 2/1991, o kolektivním 

vyjednávání.79  

V době vzniku této diplomové práce (tj. počátek roku 2010) byla účinnost 

nadpodnikových kolektivních smluv rozšířena na všechny zaměstnavatele s převažující 

činností v následujících odvětvích: stavebnictví, dopravě, zemědělství, dřevovýrobě a 

v průmyslu sklářském, keramickém, bižuterním, textilním, oděvním a kožedělném a ve 

výrobě porcelánu.80  

Pro zaměstnance vyslané do Česka to znamená, že jestliže jsou pracovní podmínky 

tvořící tvrdé jádro upraveny kolektivními smlouvami vyššího stupně závazné i pro další 

zaměstnavatele a zároveň jsou pro vyslané zaměstnance výhodnější než právní úprava 

země vyslání, budou jejich nároky uspokojovány těmito kolektivním smlouvami. 

Vysílající zaměstnavatel je tedy nucen porovnávat pracovněprávní podmínky obsažené 

                                                 
77 § 7 odst. 1 zákona č. 2/1991, o kolektivním vyjednávání. 
78 § 7 odst. 2 zákona č. 2/1991, o kolektivním vyjednávání. 
79 Tyto kolektivní smlouvy jsou závazné od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce 
zákonů, s výjimkou zaměstnavatele: na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs; který 
k tomuto dni zaměstnává více než 50% fyzických osob se zdravotním postižením; který k tomuto dni 
zaměstnává méně než 20 zaměstnanců; u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni 
trvají; nebo pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. 
80 Srov. http://www.mpsv.cz/cs/3856. 



PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY S CIZÍM PRVKEM 

 54 

nejen v zákonech, ale i v kolektivních smlouvách erga omnes, pokud se jeho činnost 

převážně týká výše zmíněných oborů.  

Určité problémy může způsobit fakt, že s účinností od 1. ledna 2008 Český statistický 

úřad nahradil OKEČ novou klasifikací činností, a to Klasifikací ekonomických činností            

(CZ-NACE). Zákon o kolektivním vyjednávaní však na změnu nezareagoval, nadále 

počítá s OKEČ. Na druhou stranu novou klasifikaci CZ-NACE znají jiné prameny práva 

a to právě kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné i pro další zaměstnavatele.81 

Seznam CZ-NACE lze najít na webových stránkách Českého statistického úřadu.82 

Pokud shrneme tuto poněkud nepřehlednou problematiku všeobecně použitelných 

kolektivních smluv lze dojít k několika důležitým závěrům.  

 

1) Výhodnější česká všeobecně použitelná kolektivní smlouva má přednost před méně 

výhodnou zahraniční všeobecně použitelnou kolektivní smlouvou, resp. méně 

výhodným zahraničním právním řádem. 

2) Hostitelský členský stát je povinen akceptovat všeobecně použitelnou kolektivní 

smlouvu, jíž je vázán vysílající zaměstnavatel v členském státě, v němž je usazen. 

V takovém případě s vysílajícím zaměstnavatelem nemůže být zacházeno stejně jako se 

zaměstnavatelem tuzemským, který žádnou podobnou kolektivní smlouvu neuzavřel.83 

3) Vysílající zaměstnavatele jsou vázáni pouze kolektivními smlouvami erga omnes, 

nikoli jinými, které zavazují tuzemské zaměstnavatele.  

4) I zde se uplatní princip přiměřenosti. Vysílající zaměstnavatel nemůže být všeobecně 

použitelnou kolektivní smlouvou zavázán nad rozsahu pracovních podmínek, které jsou 

zakotveny kogentními ustanoveními minimální ochrany ve Směrnici č. 96/71/ES.84 

 

 

 

                                                 
81 Srov. http://www.mpsv.cz/cs/3856. 
82 Srov. http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_%28cz_nace%29. 
83 Srov. rozsudek ESD ve věci C-341/05, Laval, bod 116. 
84 Srov. rozsudek ESD ve věci C-341/05 Laval, bod 80 nebo rozsudek ESD ve věci C-346/06, Rüffert, 
bod 33.  
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4.4. Minimální garantované pracovní podmínky 

 

Podle § 319 odst. 1 ZPr, který implementuje Směrnici o vysílání do českého právního 

řádu, jsou zaměstnancům vyslaným na české území garantované české minimální 

pracovní podmínky, jedná-li se o:  

 

a) maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku, 

b) minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část,  

c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci 

přesčas, 

d) bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

e) pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí,                       

a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých 

zaměstnanců, 

f) rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace, 

g) pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání. 

 

V takto stanoveném rozsahu mají zaměstnavatelé vyslaných zaměstnanců povinnost 

porovnávat české tvrdé jádro s právními normami „domácími“. 

Tento výčet, ať jakkoli obsáhlý či pokrývající nejvýznamnější pracovněprávní instituty, 

však opomíjí některé další instituty. Není známo podle jakého klíče byly vybrány 

zrovna tyto instituty a ne jiné, jako např. ukončení pracovního poměru, ochrana 

zdravotně postižených či ochrana mužů starající se o děti.85  

Nicméně jakkoliv významné vybrané body jsou, cílem této práce nemůže být podrobně 

rozvádět jednotlivá minimálně garantovaná práva, jelikož každé z nich by mohlo být 

předmětem samostatného výzkumu. 

                                                 
85 Srov. Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí, C.H.Beck, 2009, s. 56. 
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4.4.1. Maximální délka pracovní doby a minimální doba odpočinku  

 

Zákoník práce definuje pracovní dobu následovně: pracovní doba je ,,doba, v níž je 

zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec 

na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“.86 Z této definice 

vyplývá skutečnost, že závislá práce nemusí být uskutečněna pouze na pracovišti, 

myslitelná je např. i domácí práce. 

Maximální délka pracovní doby je stanovena v rozsahu jednoho týdne a obecně nesmí 

překročit 40 hodin. Má-li vyslaný zaměstnanec vykonávat práci v podzemí při těžbě 

uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě nebo na báňských pracovištích 

geologického průzkumu nesmí týdenní pracovní doba překročit 37,5 hodin. Časový 

limit v dvousměnném pracovním režimu je stanoven na 38,75 hodin týdně a pro 

zaměstnance pracující v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu je stanovena 

maximální doba 37,5 hodin týdně.87  

Jako u většiny jiných institutů pracovního práva, existují i v případě pracovní doby ve 

vztahu ke mladistvým zaměstnancům odchylky, které zohledňují zvláštní potřebu 

ochrany této kategorie zaměstnanců. Pro zaměstnance mladší 18 let platí, že délka 

směny nesmí překročit 8 hodin (u dospělých zaměstnanců je limit 12 hodin) a týdenní 

pracovní doba nesmí, pokud vykonávají více základních pracovněprávních vztahů, 

překročit v souhrnu 40 hodin.88   

 

Doba odpočinku je ,,doba, která není pracovní dobou“ (§78 odst. 1 písm. b) ZPr). 

Pokud se jedná o minimální dobu odpočinku, zahrnujeme do této kategorie minimální 

ochrany pro vyslané zaměstnance následující instituty: nepřetržitý odpočinek mezi 

dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, přestávky na jídlo a oddech, státní a 

ostatní svátky a také dobu dovolené (4.3.2).  

Dle § 90 odst. 1 ZPr má zaměstnanec nárok na alespoň dvanáctihodinový nepřetržitý 

odpočinek během 24 hodin po sobě jdoucích mezi koncem jedné směny a začátkem 

směny další. Druhý odstavec umožňuje v určitých situacích89 dobu nepřetržitého 

                                                 
86 § 78 odst. 1 písm. a) ZPr. 
87 § 79 odst. 1 a 2 ZPr. 
88 § 79a  a 84a ZPr. 
89 Musí se jednat o výkon práce a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době 
a při práci přesčas, b) v zemědělství, c) při poskytování služeb obyvatelstvu, d) u naléhavých opravných 
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odpočinku mezi dvěma směnami zkrátit u zaměstnanců starších 18 let až na 8 hodin, 

pod podmínkou prodloužení následujícího odpočinku. Podobná modifikace je možná 

také v případě sezónních prací v zemědělství.90 Vysílající zaměstnavatel však musí mít 

na paměti, že institut minimální doby odpočinku mezi dvěma směnami se uplatní pouze 

u zaměstnanců vykonávající práci v pracovním poměru, v žádném případě se 

nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
91  

Nepřetržitý odpočinek v týdnu je zakotven v § 92 ZPr. Obecně platí pravidlo, které 

přikazuje zaměstnavateli rozvrhnout pracovní dobu způsobem umožňujícímu 

zaměstnanci nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě 

jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin.92 Mladistvý musí mít k dispozici 

nejméně 48 hodin odpočinku. Umožňuje-li to provoz zaměstnavatele, měla by doba 

nepřetržitého odpočinku v týdnu být poskytnuta všem zaměstnancům ve stejný den a 

měla by zahrnovat neděli. Podobně jako u nepřetržitého odpočinku mezi dvěma 

směnami se i tento druh odpočinku nevztahuje na práci vykonávanou podle dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr a minimální doba odpočinku může být 

zkrácena na základě podobných kriterií.93 

Co se týče přestávky v práci na jídlo a oddech (§ 88 ZPr), je zaměstnavatel povinen ji 

poskytnout po nejdéle 6 hodinách nepřetržité práci v trvání minimálně půl hodiny.94 I 

v tomto případě existuje zvláštní právní úprava vztahující se na mladistvé zaměstnance 

– jim musí být umožněna přestávka nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Ačkoliv 

přestávka v práci na jídlo a oddech podle českého pracovního práva není součástí 

pracovní doby, zaměstnanci přestávku čerpat musí. Zaměstnanci se nemohou ze 

zaměstnavatelem dohodnout na tom, že se přestávka bude poskytovat na začátku nebo 

na konci pracovní doby, jelikož to zákoník práce výslovně zakazuje. Zaměstnavatel je 

oprávněn přestávku rozdělit na několik částí, přičemž jedna část musí být poskytnuta 

nejméně v trvání 15 minut. Práce které nemohou být přerušeny, neznamenají pro 

                                                                                                                                               
prací, , jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců, a za e) při živelních událostech a 
v jiných obdobných mimořádných případech.  
90 § 90a ZPr. 
91 Štefko, M. In: Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha 2008, C. H. Beck, s. 322. 
92 Modifikace tohoto ustanovení lze učinit podle § 90 odst. 3 a 4. 
93 Srov. § 92 odst. 3a 4 ZPr. 
94 Samozřejmě ji lze poskytnout i dříve. Trvá-li směna 12 hodin, má zaměstnavatel nárok na 2 
půlhodinové přestávky. 
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dospělého zaměstnance ztrátu přiměřené doby na jídlo a oddech. Tato doba se 

započítává do pracovní doby. 

Podle § 91 odst. 1 ZPr jsou „dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance 

v týdnu a svátky“, dny pracovního klidu. Co je svátkem je upraveno v zákoně č. 

245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech 

pracovního klidu. Podle této úpravy se svátkem rozumí státní svátek a ostatní svátky, 

které jsou vyjmenovány v prvních dvou paragrafech tohoto ustanovení. V těchto dnech 

lze práci nařídit jen ve výjimečných případech95, což musí respektovat i zahraniční 

zaměstnavatelé.  

  

4.4.2. Minimální délka dovolené za kalendářní rok nebo její poměrná část  

 

Základní výměra dovolené na zotavenou činí podle § 213 odst. 1 ZPr nejméně 4 týdny v 

kalendářním roce.  

Dovolenou na zotavenou pedagogických pracovníků a akademických pracovníků 

vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce.  

U zaměstnanců veřejné služby96 podle § 109 odst. 3 ZPr činí dovolená 5 týdnů 

v kalendářním roce, těch se ale minimální pracovní podmínky garantované Směrnicí č. 

96/71/ES netýkají.97  

Podmínky pro vznik nároku na dovolenou, resp. její poměrnou část, musí vyslaný 

zaměstnanec splnit podle právní úpravy domovského státu. 

V aplikační praxi vzniká také otázka, zda pod tvrdé jádro spadá také minimální výše 

náhrady za dovolenou. Odborná veřejnost se kloní k názoru, že takovéto pojetí by bylo 

příliš extenzivním výkladem a že náhrady za dovolenou by měly být vyslanému 

zaměstnanci poskytovány zaměstnavatelem podle právní úpravy rozhodného práva.98             

 

 

                                                 
95 Srov. podmínky stanovené v odst. 3-4 § 91 ZPr. 
96 Jedná se o stát, územní samosprávné celky, státní fondy, příspěvkové organizace, školské právnické 
osoby a veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. 
97 Srov. čl. 45 odst. 4 SFEU. 
98 Srov. Štefko, M. In: Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha 2008, C. H. Beck,      
s. 789. 
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4.4.3. Minimální mzda, příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za 

práci přesčas  

 

Příslušná česká právní úprava na toto téma je obsažena kromě v ZPr dále zejména v  

nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí. Nový ZPr nahradil legislativu, která byla před 1. 1. 2007 

obsažena v zákoně o mzdě99 (byl zrušen) a v zákoně o platu.100  

Do ČR vyslaným zaměstnancům náleží mzda, resp. odměna z dohody, nikoliv plat, 

který se poskytuje ve veřejném sektoru. Mzda, plat nebo odměny jsou definovány 

v podstatě stejným způsobem: jedná se o peněžitá plnění poskytována zaměstnavatelem 

za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti 

pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 

Mzda na rozdíl od platu, může zahrnovat plnění nepeněžitého charakteru (naturální 

mzdu).101  

Směrnice č. 96/71/ES odkazuje při vymezení pojmu minimální mzda na právní předpisy 

a/nebo zvyklosti jednotlivých členských států, na jejichž území jsou zaměstnanci 

vysíláni.102 Minimální mzdou ZPr rozumí nejnižší přípustnou výši odměny za práci 

odvedenou v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném na základě jedné 

z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mzda nebo odměna z dohody tak 

nesmí být nižší než minimální mzda. V souvislosti s poskytováním minimální mzdy je 

důležité si uvědomit, že do mzdy se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, 

příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí a příplatek za práci v sobotu a v neděli.103  

V současné době základní sazba pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 

48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc. Tu určuje vláda s k přihlédnutím k vývoji 

mezd a spotřebitelských cen výše zmiňovaným nařízením o minimální mzdě. Institut 

minimální mzdy tak plně odráží alimentační funkci mzdy, tj. a omezuje smluvní volnost 

účastníků pracovněprávních vztahů v soukromém sektoru.  

                                                 
99 Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.  
100 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost. 
101 Srov. § 109 ZPr. 
102 Článek 3 odst. 1 Směrnice č. 96/71/ES. 
103 Srov. § 111 ZPr. 
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Podobnou úlohu plní také institut nejnižší úrovně zaručené mzdy. Poskytuje zvýšenou 

ochranu nad rámec minimální mzdy zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána 

v kolektivní smlouvě.104 Obdobně jako u minimální mzdy, zmocňuje ZPr vládu, aby 

nařízením stanovila nejnižší úroveň zaručené mzdy. Ta je stanovena pro týdenní 

pracovní dobu 40 hodin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonané práce a 

odstupňována do 8 skupin. První skupina je co do výše identická  s minimální mzdou 

(48,10 Kč za hodinu/8 000 Kč za měsíc), a osmá skupina (96,20 za hodinu/16 100 Kč za 

měsíc) splňuje požadavek zákoníku práce, aby úroveň nejvyšší skupiny byla alespoň o 

dvojnásobek vyšší než úroveň skupiny první. Obecné charakteristiky prací zařazených 

do jednotlivých skupin se nachází v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Ustanovení  

§ 4 téhož nařízení ukládá snížení sazeb minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené 

mzdy pro určité skupiny zaměstnanců o 10, 20, 25 a 50 %.105 

Ochranná funkce tohoto institutu spočívá v principu, že mzda nesmí být nižší než 

zaručená úroveň mzdy stanovená pro profese spadající pod toto nařízení. Právě tím je 

těmto skupinám zaměstnanců poskytnuta finanční jistota nad rámec minimální mzdy, 

jelikož se pro ně jedná o další kategorie minimální mzdy. Stejně jako u minimální mzdy 

se pro účely dosažení nejnižší úrovně zaručené mzdy nezapočítávají do mzdy povinné 

příplatky podle zákoníku práce.106 V praxi to znamená, že nedosáhne-li mzda vyslaných 

zaměstnanců bez mzdy za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, příplatku za noční 

práci, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatku za práci v sobotu a 

v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen 

zaměstnancům poskytnout doplatek ke mzdě ve výši rozdílu mezi dosaženou mzdou a 

příslušnou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy. Totožný princip platí pro vyrovnání 

mezd, platu nebo odměn z dohod nedosahují-li výše minimální mzdy.107 

 

 

 

                                                 
104 Nevztahuje se na práci vykonanou podle jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr; 
srov. § 112 odst. 2 ZPr. 
105 Srov. nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 
106 Kahle, B. In: Bělina, M. a kolektiv. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání, Praha 2007,  
C. H. Beck, s. 258. 
107 Srov. § 111 odst. 3 a § 112 odst. 3 písm. a) ZPr. 
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Za práci přesčas, tj. práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší zaměstnanci 

mzda a další odměna v podobě příplatku ve výši nejméně 25% průměrného výdělku, 

pokud se ovšem zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního 

volna v rozsahu práce konané přesčas namísto tohoto příplatku. Pokud zaměstnavatel 

vyslanému zaměstnanci neposkytne náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po 

výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, vzniká zaměstnanci nárok na 

příplatek.108 Podle stejných pravidel bude odměněna další dohodnuta práce přesčas ve 

zdravotnictví upravena § 93a ZPr.  

 

4.4.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci        

 

Daná právní materie, v niž je třeba zohlednit celou řadu technických parametrů, je 

obsažena v mnoha právních předpisech. Stěžejní roli hraje část pátá ZPr (§ 101 -           

§ 108). 

Na pracovišti, zvláště při výkonu manuálních prácí, nejsou vyloučeny výskyty 

pracovních úrazů. Důsledkem může být dočasná pracovní neschopnost, trvalé vyřazení 

z pracovního procesu či dokonce smrt zaměstnanců. V souvislosti se zdravím 

nepříznivými pracovními podmínkami mohou vznikat nemoci z povolání. Ve finále tratí 

v takových situacích zaměstnanci i zaměstnavatelé. Zaměstnanci přichází o finanční 

výdělky, zaměstnavatelům vznikají další výdaje: povinnost hradit náhradu škody, ztráta 

procovaní síly a s tím související pokles výroby, atd. Aby k tak neblahým situacím 

nedocházelo, je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci postavena na zásadě 

prevence.  

Větší část povinností v této oblasti leží na bedrech zaměstnavatele. Podle § 101 odst. 1 

ZPr je zaměstnavatel „povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 

výkonu práce“. Prevenci rizika docílí zaměstnavatel přijetím především dodržováním 

všeobecných preventivních zásad.109 

 

 

 
                                                 
108 Srov. § 114 ZPr. 
109 Srov. § 102 odst. 5 ZPr.  
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Zaměstnanci mají na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen práva, ale jsou i 

povinnými subjekty, jelikož jen vzájemná a efektivní spolupráce zaměstnavatelů a 

zaměstnanců může naplnit cíle stanovené v této oblasti. Práva a povinnosti zaměstnanců 

vymezuje zákonodárce v § 106 ZPr. Znalost povinností je nedílnou a trvalou součástí 

kvalifikačních předpokladů zaměstnance.110 

Náklady vzniklé v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

hradí zaměstnavatel a nesmí být za žádných okolností, ať už přímo nebo nepřímo 

přeneseny na zaměstnance.111  

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vystupují ještě další subjekty. Jedná se 

o odborové organizace, Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a oblastní 

inspektoráty práce a jejich primárním úkolem je vykonávat v této oblasti kontrolu.   

 

4.4.5. Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a 

zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců 

 

Právní základ této právní úpravy tvoří ustanovení čl. 29 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod, které ženám a mladistvým garantuje právo na zvýšenou ochranu zdraví při 

práci a na zvláštní pracovní podmínky. V některých situacích totiž biologické a 

společenské faktory prolamují zásadu rovného zacházení zaměstnanců ze strany 

zaměstnavatelů. 

Na základě fyziologické odlišnosti ženského organismu, nezastupitelné role 

matek/rodiček a společenské tradice (ženám stále ještě náleží převážná část péče o děti a 

domácnost), postavení žen v pracovněprávních vztazích podléhá určitým odchylkám, 

spočívající ve zvýhodňování jejich pozice.  

Zákoník práce v § 238 odst. 1 stanoví ochranu pro ženy pracující v podzemí, v podobě 

zákazu těžkých manuálních prací při těžbě nerostů či ražbě tunelů a štol.  

Následující odstavec téhož paragrafu pamatuje se zvýšenou ochranou na ženy těhotné, 

kojící a matky pečující o děti do konce devátého měsíce jejich věku. Tento okruh 

zaměstnankyň nesmí vykonávat práce, které ohrožují jejich mateřství. Za tímto účelem 

nesmí vykonávat práce a pracovat na pracovištích vyjmenovaných ve vyhlášce 

                                                 
110 Srov. § 106 odst. 4 alinea 2 ZPr. 
111 Srov. § 101 odst. 6 ZPr. 



PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY S CIZÍM PRVKEM 

 63 

Ministerstva zdravotnictví.112 Dále jim jsou zapovězeny práce, pro které jsou podle 

lékařského posudku zdravotně nezpůsobilé.113 

Zaměstnavatel má také povinnost dočasně převést tuto kategorii zaměstnankyň na jinou 

práci, jestliže vykonávají práce jim zapovězené, případně ohrožující jejich mateřství. 

Zároveň je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti takovéto zaměstnankyně, která 

vykonává svou práci v noci, aby byla převedena na práci, kterou je možné vykonávat 

během dne.114 V případech převedení musí být ovšem těmto ženám zajištěn stejný 

výdělek a pokud by se tak nestalo, přísluší jim právo na vyrovnání rozdílu, a to v 

podobě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.115 

Mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště mohou být vyslány na pracovní cestu 

těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnankyně pečující o dítě do věku 8 let jen se svým 

souhlasem; přeložení je možné jen na základě jejich žádosti.116  

Mezi další důležité instituty, které stojí za to zmínit, patří zákaz výkonu práce přesčas 

pro těhotné zaměstnankyně. Zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 1 rok, mohou 

pracovat přesčas jen pokud s tím souhlasí.117 

Kojícím zaměstnankyním přísluší přestávky ke kojení. Ty se poskytují, pakliže žena 

pracuje stanovenou týdenní pracovní dobu, v rozsahu dvou půlhodinových přestávek na 

každé dítě do konce jednoho roku dítěte za směnu, v dalších třech měsících v rozsahu 

jedné půlhodinové přestávky za směnu. Pracuje-li taková zaměstnankyně po kratší 

pracovní dobu, avšak minimálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby, má nárok 

na pouze jednu půlhodinovou přestávku za směnu na každé dítě do konce prvního roku 

jeho věku. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně 

náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.118 

Zvláštní úprava se vztahuje mimo jiné také na způsoby ukončení pracovního poměru 

zaměstnavatelem. Základní pravidlo zní, že vypovědět chráněnou kategorii 

zaměstnankyň není možné v ochranné době. Ochrannou dobou je doba kdy je 

zaměstnankyně těhotná, čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.  Pouze 

v případě, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část nebo přemisťuje zaměstnavatel nebo 

                                                 
112 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb. 
113 § 238 odst. 3 ZPr. 
114 Srov. § 239 ZPr. 
115 Srov. § 42 až  § 44 zákona. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
116 Srov. § 240 odst. 1 ZPr. 
117 Srov. § 241 odst. 3 ZPr. 
118 Srov. § 242 ZPr. 



PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY S CIZÍM PRVKEM 

 64 

jeho část, lze dát výpověď takovéto zaměstnankyni. Kromě zaměstnankyni na mateřské 

dovolené, lze rozvázat pracovní poměr výpovědí také  z důvodů, pro které by 

zaměstnavatel mohl zrušit pracovní poměr okamžitě. Okamžité zrušení pracovního 

poměru zaměstnankyň spadajících pod ochranu „tvrdého jádra“ je zakázáno.119  

 

Zákoník práce věnuje pracovním podmínkám mladistvých zaměstnanců pozornost 

především v § 243 až § 247, ale také v jiných částech ZPr, jak jsme ukázali např. v 

kapitole 4.3.1. Pro účely ZPr se mladistvým zaměstnancem rozumí zaměstnanec mladší 

než 18 let.120 Tito zaměstnanci mohou ze zákona vykonávat pouze práce, které jsou 

přiměřené jejich fyzickému a rozumovému vývoji a zaměstnavatel jim musí poskytovat 

zvýšenou péči.121  

Mezi povinnosti zaměstnavatele, patří zejména zajistit na své náklady lékařské vyšetření 

mladistvého zaměstnance před nástupem do pracovního poměru a před převedením na 

jinou práci a dále pak pravidelně podle potřeby, minimálně však jednou za rok. Těmto 

preventivním vyšetřením má mladistvý zaměstnanec povinnost se podrobit. Uložit 

pracovní úkol může zaměstnavatel jen v souladu s lékařským posudkem vydaným 

zařízením závodní preventivní péče.122 

Absolutní zákaz výkonu práce platí ohledně následujících prací: práce přesčas; práce 

pod zemí při těžbě nerostů a ražení tunelů a štol a rovněž pro práce, při nichž jsou 

mladiství zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu 

by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných 

fyzických osob.123  

Co se týče noční práce, platí absolutní zákaz pro zaměstnance mladší než 16 let. Starší 

mladiství smějí výjimečně vykonat noční práci nepřesahující jednu hodinu, pokud je to 

nutné pro jejich výchovu k povolání, a pouze pod dohledem dospělého zaměstnance, je-

li takový dohled pro ochranu mladistvého nezbytný. Noční práce (mezi 22. a 6. 

hodinou) mladistvého musí bezprostředně navazovat na práci připadající podle rozvrhu 

směn na denní dobu.124 

                                                 
119 Srov. § 53 odst. 1 písm. d), § 54 a § 55 odst. 2 ZPr. 
120 § 350 odst. 2 ZPr. 
121 § 244 ZPr. 
122 Srov. § 247 ZPr. 
123 Srov. § 245 a § 246 ZPr. 
124 Srov. § 245 odst. 1 ZPr. 
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Omezení se vztahuje také na práce které jsou vzhledem k anatomickým, fyziologickým 

a psychickým zvláštnostem mladistvých v tomto věku nepřiměřené, nebezpečné nebo 

škodlivé jejich zdraví. Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou stanoví práce a pracoviště, 

které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a podmínky, za nichž mohou mladiství 

zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.125 

 
4.4.6. Rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace 

 

Rovnost pohlaví a zákaz diskriminace v zaměstnání jsou upraveny v § 16 a § 17 ZPr, 

nicméně pouze v omezeném rozsahu, jelikož ZPr odkazuje na speciální úpravu 

obsaženou v tzv. antidiskriminačním zákoně,126 který je účinný od 1. září 2009. 

Zákonodárný proces vzniku antidiskriminačního zákona, jenž implementuje do českého 

právního řádu příslušné evropské směrnice, doprovázela vášnivá debata a ČR se stala 

v rámci EU 27 poslední členskou zemí, která antidiskriminační úpravu přijala.  

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o 

jejich pracovní podmínky, odměňovaní za práci, poskytování jiných peněžitých plnění a 

plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo 

jiného  postupu v zaměstnání.127 Princip rovného zacházení musí být v praxi aplikován 

tak, že při existenci případů typově naprosto stejných, je zaměstnavatel povinen tyto 

případy posuzovat podle stejných měřítek a bez rozlišování zaměstnanců.128 

Jak již naznačeno, základní pojmy vztahující se k problematice zákazu diskriminace 

definuje antidiskriminační zákon. Dle tohoto zákona se mimo jiné právem na rovné 

zacházení rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které antidiskriminační zákon 

stanoví.129 Diskriminace je možná přímá a nepřímá, rozumí se jí též obtěžování, 

sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.130  

 

 

                                                 
125 Srov. § 246 odst. 2 ZPr a vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb. 
126Zákon č. 189/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 
změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
127 § 116 odst. 1 ZPr. 
128 Vysokajová, M. In: Bělina, M. a kolektiv. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání,       
Praha 2007, C. H. Beck, s. 164. 
129 Srov. § 2 odst. 1 zákona č. 189/2009 Sb. 
130 Srov. § 2 odst. 2 zákona č. 189/2009 Sb. 
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Zákoník práce v § 16 odst. 1 výslovně zakazuje jakoukoliv diskriminaci 

v pracovněprávních vztazích, přičemž zákaz platí od vzniku až do konce 

pracovněprávního vztahu. Ustanovení poskytující ochranu též uchazečům o zaměstnaní 

bylo ke dni účinnosti 1.1.2008 zrušeno zákonem č. 362/2007 Sb. Avšak ochrana 

uchazečů je nyní zajištěna antidiskriminačním zákonem, který se vztahuje taktéž  na 

právo přístupu k zaměstnání.131 

Zákaz diskriminace ovšem není stanoven absolutně. Diskriminací není rozdílné 

zacházení, vyplývá-li z povahy pracovních činností, že takové jednání je podstatným 

požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel takové výjimky musí být oprávněný a 

požadavek přiměřený. Dále se za diskriminační nepovažují tzv. pozitivní opatření 

zaměstnavatele, jejichž cílem je předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají 

z příslušnosti zaměstnance ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v 

antidiskriminační zákoně.132 Druhou větou § 16 odst. 3 naplňuje zákonodárce zásadu 

zajištění rovného postavení, která ukládá zaměstnavatelům zvýhodňovat určité 

kategorie zaměstnanců, např. zdravotně handicapovaní. 

V souladu s § 17 ZPr jsou prostředky právní ochrany před diskriminací 

v pracovněprávních vztazích upraveny antidiskriminačním zákonem. Poškozený 

zaměstnanec se může domáhat upuštění od diskriminujícího jednání, odstranění 

následků takového jednání a přiměřeného zadostiučinění (např. omluva). Došlo-li ke 

snížení důstojnosti fyzické osoby, její důstojnost nebo vážnosti ve společnosti ve značné 

míře a výše uvedené možnosti nápravy se neukázaly být dostačujícími, má zaměstnanec 

právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.133 V této souvislosti je důležité zmínit, 

že v řízení před soudem je důkazní břemeno na straně žalovaného, tj. zaměstnavatele.134 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Srov. § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2009 Sb. 
132 Srov. § 16 odst. 3 ZPr. 
133 Srov. § 10  zákona č. 189/2009 Sb. 
134 § 133a OSŘ. 
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4.4.7. Pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání 

 

Základní podmínky výkonu agenturního zaměstnávání jsou obsaženy v § 308 a § 309 

ZPr. V § 308 ZPr jsou obsaženy podstatné náležitosti dohody agentury 

práce/zaměstnavatele s uživatelem/příjemcem služby o dočasném přidělení zaměstnance 

agentury práce. Taková dohoda mezi agenturou práce a uživatelem musí být pod sankcí 

neplatnosti písemná. 

Za zmínku stojí určitě ustanovení § 309 odst. 5 ZPr, které stanoví povinnost pro 

agenturu a příjemce služby zabezpečit vyslanému zaměstnanci takové pracovní a 

mzdové podmínky, které nesmí být horší, než jsou nebo by byly podmínky 

srovnatelného zaměstnance uživatele. Pokud se vyslanému zaměstnanci takové 

podmínky nedostávají, má právo se domáhat splnění svých oprávněných požadavků u 

agentury práce. Právní úprava je však nedomyšlená, jelikož agentura práce se může 

svým povinnostem jednoduše vyhnout tvrzením, že žádný srovnatelný zaměstnanec 

neexistuje.135 Zmíněná situace jen dokresluje dobře známý fakt, že pracovněprávní 

ochrana vyslaných agenturních zaměstnanců je v praxi často na velmi nízkém stupni. 

V tomto směru není také nápomocné ustanovení odst. 6 téhož paragrafu. To sice 

neumožňuje přidělit zaměstnance k jednomu uživateli na dobu delší než jeden 

kalendářní rok. Omezení je však neúčinné, jestliže o delší trvání přidělení požádá 

zaměstnanec. V kombinaci s ustanovením § 39 odst. 6 ZPr, které vylučuje ochranu proti 

řetězení pracovních poměrů na dobu určitou při agenturním zaměstnávání, je pozice 

zaměstnance ve srovnání s nepřiděleným zaměstnancem výrazně oslabena. 

                                                 
135 Srov. Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí, C.H.Beck, 2009, s. 226. 
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4.5. Způsoby vyslání českých zaměstnanců do jiných členských států 

 

Jeden z předpokladů vyslání českých zaměstnanců do jiného členského státu je 

uzavřený základní pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, tj. pracovní poměr nebo 

právní vztah založený dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zbývá tak 

ještě vyjasnit otázku, na základě jakého právního institutu lze českého zaměstnance do 

zahraničí za účelem poskytování nadnárodních služeb vyslat. Zákoník práce explicitně 

neobsahuje právní úpravu jak vyslat zaměstnance, české pracovněprávní předpisy 

upravují ale tři instituty, které dávají zaměstnavateli možnost vyslat svého zaměstnance 

za účelem poskytování služeb. Jedná se o:  

 

a) zahraniční pracovní cestu,  

b) dočasnou změnu místa výkonu práce a  

c) dočasné přidělení zaměstnance agenturou práce.  

 

V praxi je k těmto třem způsobům někdy mylně přiřazováno přeložení podle § 43 ZPr, 

avšak toto institut nevyhovuje požadavkům nadnárodnímu poskytování služeb. 

Přeložení se totiž chápe jako trvalá změna pracovních podmínek, není tak splněna 

podmínka dočasnosti.136 Zároveň je přeložení možné pouze „v rámci 

zaměstnavatele“137, z čehož se dá usuzovat že zaměstnanec nemůže poskytovat služby 

jiným subjektům. 

 

4.5.1. Zahraniční pracovní cesta 

 

Zaměřme se nejprve na otázku zahraničních pracovních cest. Pracovní cestou se podle § 

42 odst. 1 ZPr rozumí ,,časově omezené vysílání zaměstnance zaměstnavatelem 

k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce“, zahraniční pracovní cestou pak 

„cesta konaná mimo území České republiky“, jak stanoví § 154 ZPr. Nezbytnou 

podmínkou u této podoby vyslání je vždy souhlas daného zaměstnance, ať už písemný 

či konkludentní, ad hoc či generálně udělený. Zaměstnavatel nemůže souhlas k vyslání 

                                                 
136 Součková, M. In: Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha 2008, C. H. Beck,         
s. 166. 
137 § 43 odst. 1 ZPr. 
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jednostranně vynutit. Písemný pokyn k dané pracovní cestě už však bude 

jednostranným úkonem zaměstnavatele a zaměstnanec má povinnost na základě onoho 

předem daného souhlasu uposlechnout.  

 

Během doby pracovní cesty pak zaměstnancům, kteří jsou ve vztahu k zaměstnavateli 

v pracovním poměru, náleží právo na cestovní náhrady, u zaměstnanců pracujících na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je však třeba  právo na 

cestovní náhrady výslovně sjednat.138 Důležité je ustanovení § 154 alinea 2 ZPr, které 

stanoví, že „dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních 

výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí 

zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu a příletu letadla při letecké přepravě“. 

Než zaměstnanec nastoupí na zahraniční pracovní cestu, musí zaměstnavatel splnit 

celou řadu povinností. Jednak musí svého zaměstnance předem informovat o 

předpokládané době trvání vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda.139 Dále 

patří mezi povinnosti zaměstnavatele předem písemně určit podmínky, které mohou 

ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, např. dobu a místo nástupu a ukončení 

cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování; přitom 

zaměstnavatel přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance.140 

Během pracovní cesty koná vyslaný zaměstnanec práci podle pokynů svého 

zaměstnavatele/vedoucího zaměstnance. Podle ZPr má však zaměstnavatel právo k 

pověření vedoucího zaměstnance hostitelské společnosti, aby vyslanému zaměstnanci 

dával pokyny k práci. S takovým pověřením musí být vyslaný zaměstnanec seznámen. 

Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemají právo činit vůči vyslanému 

zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony.141 

 

 
 
 
 
 

                                                 
138 Výjimku stanoví § 155 odst. 2 ZPr. 
139 Srov. § 37 odst. 2 ZPr. 
140 Srov. § 153 odst. 1 ZPr. 
141 Srov. § 42 odst. 1 a 2 ZPr. 
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4.5.2. Dočasná změna místa výkonu práce 

 

Ustanovení § 40 odst. 1 ZPr umožňuje změnit obsah pracovního poměru, dohodnou-li 

se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem. Tímto způsobem je možno změnit místo 

výkonu práce, které je pro účely vyslání přesunuto na území jiného členského státu. 

Takto lze dosáhnout toho, aby zaměstnanec poskytoval jménem svého zaměstnance 

služby v zahraničí pro třetí subjekt. 

 

Jelikož je místo výkonu práce podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, musí být změna 

v tomto ohledu provedena formou písemného dodatku k pracovní smlouvě.142 

Podobného postupu bude třeba také u změn dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, jelikož se ustanovení o pracovním poměru užijí subsidiárně.143 

Dále pak záleží už jen na smluvních stranách, zda součástí sjednané změny místa 

výkonu práce budou i další podmínky týkající se pobytu zaměstnance v zahraničí či 

nikoli. To, co by ovšem nemělo být opomenuto, je ustanovení o návratu zaměstnance 

k původní práci na své původní pracoviště po uplynutí doby dočasné změny místa 

výkonu práce. V opačném případě by totiž takové opomenutí mohlo vést k nejasnostem 

a následně i případným sporům.144  

 

Oba tyto výše načrtnuté instituty, tedy zahraniční pracovní cesty a dočasná změna 

výkonu práce, nesou určité znaky podobnosti. Markantní rozdíl lze však najít v otázce 

cestovních náhrad, které nejsou součástí mzdy.  

V případě dočasné změny místa výkonu práce je nárok zaměstnanců na cestovní 

náhrady o poznání menšího rozsahu. Jim totiž cestovní náhrady přísluší pouze za určité 

dny, a to jen za dny cesty z České republiky na místo výkonu práce a zpět po uplynutí 

dané doby, nikoli za celou dobu pobytu v zahraničí jako v případu zahraniční pracovní 

cesty. 145 Výhodou zaměstnavatele je, že se sjednáním dočasné změny místa výkonu 

práce zprošťuje povinnosti poskytovat zaměstnanci další cestovní náhrady. Ty sice 

                                                 
142 Srov. § 34 odst 1. písm. b) a odst. 3 ZPr. 
143 Srov. § 77 odst. 1 ZPr. 
144 Randlová, N. Formy vysílání zaměstnanců a jejich odlišení od přidělování (pronájmu) zaměstnanců 
v rámci EU, s. 74. In: Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Europskej únie. Sborník z vědecké 
konference s mezinárodní účastí. Barancová, H. (ed.). PF Trnavské univerzity v Trnavě, 2008. 
145 Srov. § 172 ZPr. 
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mohou strany fakultativně sjednat, je ovšem otázkou zda na to zaměstnavatel v praxi 

dobrovolně přistoupí. Na druhou stranu je institut dočasné změny místa výkonu práce 

spíše předpokládán u dlouhodobějších pracovních pobytů v zahraničí,146 kde by menší 

rozsah cestovních náhrad měl být teoreticky kompenzován vyšší mzdou. 

 

Mezi povinné cestovní náhrady zákonodárce zařadil: stravné a dále náhradu jízdních 

výdajů, jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, výdajů za ubytování, stravovacích 

výdajů v cizí měně (tzv. zahraniční stravné) a nutných vedlejších výdajů.147 Mezi 

dobrovolně poskytnuté cestovní náhrady počítáme školné pro děti, náhradu za 

přestěhování nebo cestovní nebo zdravotní pojištění atd. 

 

4.5.3. Dočasné přidělení zaměstnance agenturou práce 

 

Třetí možnost jak vyslat zaměstnance k výkonu práce za účelem nadnárodního 

poskytování služeb podle § 319 ZPr je dočasné přidělení zaměstnance agenturou práce 

uživateli do jiného členského státu. Základní podmínkou je povolení Ministerstva práce 

a sociálních věcí k takovému zprostředkování zaměstnání podle ZZ, které je vydáváno 

na dobu maximálně tří let, s možností vydat povolení opakovaně.148 Takové povolení 

bude vydáno fyzickým osobám starším 18 let, se způsobilostí k právním úkonům, 

bezúhonným, s příslušnou odbornou způsobilostí a bydlištěm na území České 

republiky.149 U právnické osoby tyto požadavky musí splňovat odpovědná fyzická 

osoba.150 

Základním charakteristickým rysem tohoto institutu je fakt, že obsahem služby, kterou 

poskytuje zaměstnavatel/agentura práce, je pouhé zajištění zaměstnanců, nikoli činnost, 

která jimi bude provedena. Činnost prováděna přiděleným zaměstnancem je plně 

v kompetenci uživatele, který činnost organizuje, řídí a kontroluje.151  

 

                                                 
146 Randlová, N. Formy vysílání zaměstnanců a jejich odlišení od přidělování (pronájmu) zaměstnanců 
v rámci EU, s. 74. In: Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Europskej únie. Sborník z vědecké 
konference s mezinárodní účastí. Barancová, H. (ed.). PF Trnavské univerzity v Trnavě, 2008. 
147 Srov. § 166 odst. 1 ZPr. 
148 § 62 odst. 3 ZZ. 
149 § 60 odst. 2 ZZ. 
150 § 60 odst. 6 ZZ. 
151 § 309 odst. 1 ZPr. 
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Jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, z důvodu atypičnosti právních vztahů 

vznikajících při agenturním zaměstnávání mezi zaměstnavatelem-agenturou, uživatelem 

a zaměstnancem a limitovaného rozsahu této práce nebude na tomto místě problematika 

agenturního zaměstnávání zkoumána podrobněji. 
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4.6. Kontrola vysílajícího zaměstnavatele a jeho zaměstnanců 

 

I přes snahu liberalizovat volný pohyb služeb, stále ještě existuje značné množství 

překážek omezující tuto základní svobodu vnitřního trhu. Mnoho otázek již bylo 

předloženo Evropskému soudnímu dvoru, který tak řadu problematických oblastí 

vyjasnil. Následující výčet se snaží pokrýt nejdůležitější judikáty vztahující se na 

problematiku kontroly a omezování poskytovatelů nadnárodních služeb a jejich 

zaměstnanců.  

ESD opakovaně potvrdil právo členských států kontrolovat dodržování ustanovení 

evropského a vnitrostátního práva v oblasti poskytování služeb, zejména z ohledem na 

dodržování národních pracovněprávních a imigračních norem. Kontrola, která sama o 

sobě má omezující účinek, je však odůvodněna jen jestliže není diskriminační (nečiní 

rozdíl mezi subjekty usazenými v členském státě a subjektem z jiného členského státu) 

a přiměřená, tj. aby nebyl volný pohyb služeb omezen více, než je nezbytně nutné. 

Kontrola je rovněž přípustná z důvodů ochrany obecného zájmu, pokud jsou 

dodržovány meze vyplývající z evropského práva a nečiní poskytování služeb 

iluzorní.152 Mezi primární důvody obecného zájmu byly ESD uznány ochrana 

zaměstnanců, a zvláště pak sociální ochrana zaměstnanců pracujících ve stavebnictví.153 

V souvislost s právem poskytovat služby na území jiného členského státu, ESD ve věci 

Rush Portuguesa judikoval, že zaměstnavatel usazený v jednom členském státě, jehož 

zaměstnanci přijíždějí do jiného členského státu za účelem poskytování služeb, nemůže 

být omezován ukládáním povinnosti získávat pracovního povolení pro své 

zaměstnance.154 

Podobný názor uvedl ESD ve věci Komise v. Lucembursko, kde vyslovil názor, že 

Lucemburské velkovévodství porušilo čl. 49 SES (nyní čl. 56 SFEU) tím, že stanovilo 

požadavek pracovního povolení pro zaměstnance se státní příslušností třetích zemí, kteří 

byli  vysláni poskytovatelem služeb usazeným v jiném členském státě.155  

 

                                                 
152 Srov. např. rozsudek ESD ve spojené věci  C-369/96 a C-376/96, Arblade, body 33-36 nebo srov. 
rozsudek ESD ve věci C-490/04, Komise v. Německo, body 63-65 nebo srov. rozsudek ESD ve věci C-
244/04, Komise v. Německo, body 36 a 37. 
153 Srov. rozsudek ve spojené věci  C-369/96 a C-376/96, Arblade, bod 36. 
154 Rozsudek ESD ve věci C-113/89, Rush Portuguesa, bod 12. 
155 Rozsudek ESD ve věci C-445/03, Komise v. Lucembursko, bod 50. 
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V této souvislosti ESD také judikoval, že není možné, aby členský stát podmínil 

poskytování služeb zaměstnanci se státní příslušností třetích zemí vydáním jiného 

správního povolení než povolení pracovního. V konkrétním případě se jednalo o 

„potvrzení o evropském vyslání“ podle rakouské právní úpravy. Tento dokument bylo 

možno získat jen pokud daní zaměstnanci byli u vysílajícího zaměstnance zaměstnáni 

po dobu nejméně jednoho roku anebo s ním měli uzavřené smlouvy na dobu neurčitou, 

a dále bylo požadováno předložení důkazu o dodržování rakouských zaměstnaneckých 

a mzdových podmínek. Podle názoru ESD mělo řízení o vydání potvrzení o evropském 

vyslání charakter řízení o povolení, a bylo prostředkem omezujícím volný pohyb služeb. 

Z tohoto judikátu vyplývá pro členské země poznatek, že nemohou obcházet zákaz 

požadavku pracovního povolení jiným správním povolením, které by nemělo pouhý 

deklaratorní účinek, ale charakter diskriminačního prostředku.156  

Porušení primárního práva bylo konstatováno také v případě, kdy Německo požadovalo 

aby vyslaní zaměstnanci byli zaměstnáni u vysílajícího zaměstnavatele po dobu 

nejméně jednoho roku před vysláním.157 

V jiné kauze ESD poukázal na diskriminační jednání ve vztahu ke zahraničním 

poskytovatelům služeb, spočívající v ustanovení zákona, které ukládalo zahraničním 

poskytovatelům služeb povinnost oznámit příslušným orgánům počátek a konec 

poskytnutí zaměstnance podniku, který jej využívá, stejně jako každou změnu týkající 

se tohoto místa, zatímco domácí podniky byly z této povinnosti vyňaty.158 

Nepřiměřeným byl shledán požadavek, aby poskytovatel služeb provozoval pobočku na 

území jiného státu, za účelem zajištění ochrany jím vyslaných zaměstnanců. K naplnění 

takového účelu zcela postačí jmenování jedno ze zaměstnanců, který by zajišťoval 

kontakt mezi vysílajícím zaměstnavatelem a vnitrostátním kontrolním orgánem.159 

 

 

 

 

                                                 
156 Srov. rozsudek ESD ve věci C-168/04, Komise v. Rakousko, body 40-41 a 68. 
157 Srov. rozsudek ESD ve věci C-244/04, Komise v. Německo, bod 64. 
158 Rozsudek ESD ve věci C-490/04, Komise v. Německo, body 84 a 85.  
159 Srov. rozsudek ESD ve věci C-279/00, Komise v. Itálie, body 17-20. 
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Nicméně, jako přiměřená byla posouzena kontrola, která se zaměřuje na zjištění, zda 

vysílající zaměstnavatel se sídlem v jiném členském státě, nevyužívá svobody 

poskytování služeb k jiným účelům než k provedení služby, např. k dovážení 

zaměstnanců za účelem zprostředkovat jim zaměstnání na vnitrostátním trhu práce.160  

Byla také potvrzena povinnost zaměstnavatelů zajistit během doby poskytování služby 

na místě výkonu služby či na jiném, jasně identifikovatelném místě na území 

hostitelského státu určité dokumenty. Jedná se o dokumenty, které umožňují 

hostitelskému státu efektivně provádět kontrolu vnitrostátních norem upravujících 

ochranu zaměstnanců.161  

 

                                                 
160 Srov. rozsudek ESD ve věci C-244/04, Komise v. Německo, bod 39 a rozsudek ve věci C-113/89, 
Rush Portuguesa, bod 17. 
161 Srov. rozsudek ve spojené věci  C-369/96 a C-376/96, Arblade, body 56-70. Ačkoli o tom v rozsudku 
není zmínka, z nutnosti vyhovět požadavkům hostitelské země se dá zřejmě odvodit také podmínka, aby 
dokumenty byly v jazyce hostitelské země. Srov. také rozsudek ESD ve věci C-490/04, Komise v. 
Německo, bod 71, kde ESD konstatoval: „Tento typ kontroly na pracovišti by se v praxi stal nadměrně 
obtížným, či dokonce nemožným, jestliže by tyto dokumenty mohly být předkládány v jazyce členského 
státu usazení zaměstnavatele, jelikož úředníci hostitelského členského státu nemusí nezbytně tento jazyk 
ovládat“. 



PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY S CIZÍM PRVKEM 

 76 

4.7. Přechodná období a podmínky vysílání zaměstnanců do ČR 

 

Před předposlední vlnou rozšiřování EU si staré členské státy (EU 15) vyjednaly 

přechodná období pro oblasti volného pohybu pracovníků a volného pohybu služeb. Ta 

mají ve vztahu k volnému pohynu služeb za následek, že po dobu jejich účinnosti nelze 

v některých sektorech bez omezení poskytovat služby, jak to předpokládá čl. 56 SFEU, 

jelikož k poskytování služeb v jiném členském státě, je zapotřebí získat od příslušných 

úřadů pracovní nebo jiná povolení. Cílem zavedení přechodných období bylo po 

stanovenou dobu chránit trhy práce EU 15 před (levnější) pracovní silou z nových 

členských zemí.162 

Z členských států EU uplatňují přechodná období v současné době už jen dva státy, 

Rakousko a Německo. Zmíněné státy nevyužily možnost přechodná období před 

uplynutím sedmileté lhůty zrušit a ty tak zůstanou v účinnosti po celou maximálně 

možnou dobu, tj. do konce dubna 2011. Poskytování služeb českými zaměstnavateli 

prostřednictvím jejich  zaměstnanců u naších západních a jižních sousedů se tak do 

značné míry komplikuje. Z toho důvodů se zdá být autorovi této práce být užitečné, 

přiblížit v této kapitole alespoň základní podmínky vztahující se na poskytování služeb 

během účinnosti přechodných obdobích, jelikož tato problematika představuje anomálií 

v systému poskytování nadnárodních služeb a má na české subjekty značný dopad. 

Přechodná období, zejména ta v oblasti volného pohybu pracovníků, jsou některými 

obyvateli střední a východní Evropy vnímány velmi negativně, jako symboly 

druhořadosti a diskriminace. Proklamovaná rovnost mezi evropskými státy a jejími 

občany tak nemůže být považována za naplněnou, dokud přechodná období nepadnou. 

Důvody pro trvání na přechodných obdobích v Rakousku a Německu jsou údajně 

ekonomického a sociálněpolitického charakteru, především pak údajná vysoká míra 

nezaměstnanosti.163  

                                                 
162 Přechodná období nebyla zavedena vůči Maltě a Kypru. 
163 Podle statistiky Eurostatu činila v lednu 2010 míra nezaměstnanosti v Rakousku 5.3 %, v Německu 
7.5% a patřily tak k nejnižším v EU 27 (9.5 %). Pro srovnání, v ČR byla nezaměstnanost v témže období 
na úrovni 8.2 %. Údaje dostupné na: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teilm020&lang
uage=en. 
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Po bližším zkoumání vnitropolitické situace v těchto dvou zemích je však jasné, že 

sociální smír eventuálním přílivem nových zaměstnanců v ohrožení není a důvody jsou 

spíše politického rázu.  

Na závěr této kapitole se nachází krátké pojednání o podmínkách poskytování služeb 

vyslanými zaměstnanci v ČR. Účelem je především poukázat na rozdíly, které panují 

mezi českou legislativou na straně jedné a německou a rakouskou na straně druhé. Poté 

co přechodná období vyprší, lze očekávat, že právní normy naších sousedů v oblasti 

poskytování služeb vyslanými zaměstnanci, budou podobné těm českým, zejména co se 

nejrůznějších notifikačních povinností týká. 

 

4.7.1. Podmínky vysílání zaměstnanců do Rakouska  

 

Rakousko aplikuje přechodná období na následujících osm sektorů služeb: 

 

• terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch, 

• řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a stavebního přírodního kamene, 

• výroba kovových konstrukcí a jejich dílů, 

• stavebnictví včetně souvisejících oborů (těmi se rozumí činnosti vyjmenované 

v příloze ke Směrnici č. 96/71/ES), 

• pátrací a ochranné činnosti, 

• čistění budov, zařízení a dopravních prostředků, 

• ostatní činnosti související se zdravotní péčí (zejména ošetřování), 

• sociální péče bez ubytování. 

 

Chtějí-li čeští poskytovatelé služeb vyslat své zaměstnance za účelem nadnárodního 

poskytování služeb do Rakouska ve výše zmíněných oborech, mají za povinnost vyřídit 

svým zaměstnancům pracovní povolení (Beschäftigungsbewilligung) nebo pouze 

povolení k vyslání (Entsendebewilligung). Za tímto účelem byla vypracována jednotná 

evropská nomenklatura která definuje ekonomické aktivity, a podle nichž členské státy 

identifikují jednotlivé obory.164 

                                                 
164 Jedná se o tzv. NACE kody, které jsou přiřazovány k jednotlivým ekonomickým aktivitám. Seznam 
NACE kodů je dostupný na http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html. 
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Rozhodná rakouská právní norma pro udělení pracovní povolení nebo povolení 

k vyslání pracovní povolení se nachází především v Auländerbeschäftigungsgesetz 

(AuslBG).165 Překročí-li výkon práce vyslaného českého zaměstnance dobu 4 měsíců, je 

zapotřebí pracovní povolení, které se vydává na dobu dvou let s možností opakovaného 

vydání. V ostatních případech, a pokud se nejedná o práci ve stavebnictví, lze podat 

žádost o vydání povolení k vyslání. 

Žádost o udělení povolení musí podat strana, pro kterou jsou služby určeny, a to u 

místně příslušného úřadu práce. Vyslat své zaměstnance za účelem poskytování služeb 

do Rakouska je možné až po udělení pracovního povolení nebo povolení k vyslání ze 

strany rakouského úřadu práce. Čeští poskytovatelé služeb a jejich zaměstnanci však 

musí mít na paměti, že na udělení těchto povolení nemají právní nárok. Místně příslušný 

úřad práce povolení udělí, pokud se prokáže, že neexistuje jiný poskytovatel služeb, 

zaměstnávající rakouské občany nebo občany ze zemí EU, na něž se přechodná období 

nevztahují.166 Důležité je upozornit na fakt, že na vedoucí zaměstnance nebo 

zaměstnance, kteří provádějí odbornou činnost, tzv. klíčoví zaměstnanci, se omezení 

v důsledku přechodného období nevztahují. 

Pro obory, které nespadají pod výše jmenovaný výčet, je potřeba získat potvrzení o 

vyslání (Entsendebestätigung).  O povolení tak není třeba usilovat, vyslání zaměstnanců 

je ale nutno notifikovat u Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen 

Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem 

Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen.167 Na 

základě oznámení vydá pak příslušný úřad práce potvrzení o vyslání.168  

 

 

 

                                                 
165 BGBl. č. 218/1975 ve znění BGBl. I č. 135/2009. 
166 Formulář pro žádost o pracovní povolení je k dispozici na 
http://www.ams.at/_docs/Antrag_BB_A__9___1_2006_V04-06.pdf;  
formulář pro žádost o povolení k vyslání je k dispozici na  
http://www.ams.at/_docs/Antrag_Entsendebewilligung_A_6__1-2006_V04-06.pdf. 
167 Formulář pro získání potvrzení o vyslání je k dispozici na  
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/Inter-Steuern/pdfs/9999/Kiab3.pdf. 
168 Pro bližší informace srov. např. Mazal, W. The Posting Directive – Application Issues in Austria. In: 
Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Europskej unie. Sborník z vědecké konference s mezinárodní 
účastí. Barancová, H. (ed.). PF Trnavské univerzity v Trnavě, 2008. 
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Je ale nutno splnit jednu ze dvou alternativních podmínek. Zaměstnanci musí být u 

svého zaměstnavatele zaměstnáni déle než 1 rok, nebo se musí prokázat pracovní 

smlouvou na dobu neurčitou. Ačkoliv není třeba na potvrzení o vyslání čekat, tj. vyslat 

zaměstnance je možno ihned, neudělení potvrzení má za následek povinnost českého 

poskytovatele služeb své zaměstnance do týdne odvolat. Potvrzení o vysílání má tak 

charakter povolení, až lze pochybovat o jeho souladu se zásadou neomezovat volný 

pohyb služeb. 169 

Určitou zvláštností rakouského právního řádu je fakt, že předpokladem vyslání 

pracovníků v rámci poskytování služeb do Rakouska je uzavřená smlouva o dílo podle 

Obecného občanského zákoníků rakouského (ABGB).   

 

4.7.2. Podmínky vysílání zaměstnanců do Německa  

 

Volný pohyb služeb je v současné době omezen pro české poskytovatele služeb 

v odvětvích: 

 

• stavebnictví (včetně činností uvedených v příloze Směrnice č. 96/71/ES), 

• čištění budov, zařízení a dopravních prostředků, 

• činnost v oblasti dekorace interiérů. 

 

Pokud český poskytovatel služeb má i přesto zájem uplatnit se v těchto odvětvích na 

území Německa, potřebuje pro své zaměstnance získat pracovní povolení. Postup, jak 

jej získat, je komplikovaný, zřejmě záměrně, aby případné zájemce co nejvíce odradil.  

Důležitou roli zaujímá Dohoda mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a 

vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků 

z podniků se sídlem v Československé federativní republice k zaměstnání na základě 

smlouvy o dílo ze dne 23.4.1991.170 Na základě této bilaterální smlouvy mezi vládami 

ČSFR a Německem, která dnes na základě principu sukcese zavazuje Českou republiku 

se udělují tzv. kontingenty. Kontingentem podle výše zmíněné mezinárodní smlouvě se 

rozumí německou stranou uvolněné limitované množství pracovních povolení pro 

                                                 
169 Srov. rozsudek ESD ve věci C-168/04, Komise v. Rakousko, body 40-41 a 68. 
 
170 Sdělení č. 366/1991 Sb. 
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odvětví s přechodným obdobími. Pro ostatní odvětví se pracovní povolení nevyžadují a 

jsou volně přístupná.  

Prvním krokem k získání pracovního povolení je podání žádosti o přidělení 

kontingentu. Žádost se podává Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Tento úřad je na základě předložených dokumentů171 zároveň oprávněn rozhodovat o 

přidělení kontingentu. Po přidělení kontingentu český poskytovatel služeb smlouvo o 

dílo (podobně jako v Rakousku je tento smluvní typ podmínkou pro poskytování služeb 

vyslanými zaměstnanci) zašle Pracovní agentuře (Agentur für Arbeit) se sídlem ve 

Frankfurtu nad Mohanem která udělí českým zaměstnancům pracovní povolení.  

 

 

Pro udělení pracovního povolení je třeba aby bylo splněno několik podmínek, a to 

především: 

 

1) Smlouvá o dílo musí být uzavřena podle německého práva, tj. musí být splněny 

podmínky německého občanského zákoníku (BGB). Smluvními stranami, tj. 

objednatel a zhotovitel, mohou být jen podnikatelské subjekty, v oblasti 

stavebnictví jen stavební společnosti.            

2) Vysílající zaměstnavatel má povinnost zaplatit správního poplatek ve výši 200 € 

za každou smlouvu o dílo a 75 € za každého jednotlivého vyslaného 

zaměstnance a započatý měsíc. 

3) Barierou je také nutnost aby vyslaný zaměstnanec dosáhl určité míry 

produktivity práce.172  

4) A konečně nejpřísnější podmínka, podle které se neudělují pracovní povolení 

vůbec, nachází-li se místo zamýšleného poskytování služeb v okresu SRN s 

mírou nezaměstnanosti překračující průměrnou míru nezaměstnanosti o více než 

30%.  

 

                                                 
171 Srov. Informace o zaměstnávání českých firem ve Spolkové republice Německo poskytované 
Ministerstvem průmyslu a obchodu na http://www.mpo.cz/dokument2618.html. 
172 Srov. Informace o zaměstnávání českých firem ve Spolkové republice Německo poskytované 
Ministerstvem průmyslu a obchodu na http://www.mpo.cz/dokument2618.html. 
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Podobně jako v případě Rakouska se nevztahují přechodná omezení na tzv. klíčové 

zaměstnance. Pracovní povolení není nutné u vedoucích představitelů, kteří mají buď 

obecné zmocnění k zastupování či vystupují na základě prokury zapsané v obchodním 

rejstříku, stejně jako řada dalších – např. společníci veřejné obchodní společnosti, 

osoby, které pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí vedou jednání, mají uzavřít 

smlouvy, nakoupit zboží pro vývoz, apod.  

Existují však případy kdy udělení pracovního povolení není třeba. Rozhodujícím 

faktorem je doba na kterou má být zaměstnanec vyslán. Je-li tato doba kratší než 3 

měsíce v průběhu 12 měsíců, jedná se o krátkodobé vyslání, pro které pracovního 

povolení není třeba. Seznam prací, na které se tato úprava vztahuje se nachází v § 11 

BeschV.173 Ve stejném ustanovení je stanovena povinnost předem o tomto vyslání podat 

informaci Spolkové agentuře práce (Bundesagentur für Arbeit), sídlící v Norimberku. 

Je-li však doba vyslání delší než tyto 3 měsíce, jedná se o vyslání dlouhodobé, na které 

se již vztahují pravidla výše uvedená. Horní hranicí dlouhodobého vyslání jsou 3 roky, 

tedy maximální doba, na jakou se pracovní povolení vydává. 

 
4.7.3. Podmínky vysílání zaměstnanců z jiných členských států do ČR 
 

Ve srovnání s dvěma předchozími právními řády, české právo zdaleka nezatěžuje 

evropské poskytovatele služeb a jejich zaměstnance nebo české příjemce služeb tak 

přísnými podmínkami. Naopak, česká legislativa je v tomto ohledu liberální.  

Zákon o zaměstnanosti staví na stejnou úroveň občany ČR včetně jejich rodinných 

příslušníků a státní příslušníky jiného členského státu EU a jejich rodinné příslušníky a 

podle tohoto zákona tedy nejsou považováni za cizince.174 Stejné právní postavení jako 

občané ČR mají také občané EHP a Švýcarska a jejich rodinný příslušníci. Všechny tyto 

osoby mají volný přístup na náš pracovní trh a není od nich vyžadováno povolení 

k zaměstnaní. Kdo se rozumí rodinným příslušníkem stanoví zákon o pobytu cizinců na 

území ČR.175  

                                                 
173 Verordnung über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung 
ze dne 22.11.2004, publikováno v BGBl. I S. 2937; jedná se především o montážní práce. 
174 § 3 odst. 2 ZZ a srov. též § 3 odst. 3 a § 85 ZZ. 
175 Srov. § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. 
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V souladu s judikaturou ESD ZZ nevyžaduje povolení k zaměstnání od cizinců z třetích 

zemí vyslaných do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členským státě.176    

Český příjemce služby, ať už fyzická nebo právnická osoba, má písemnou notifikační 

povinnost vůči místně příslušnému úřadu práce, tj. úřad práce v jehož obvodu bude 

práce vykonávána, ohledně nastoupení vyslaného zaměstnance do zaměstnání. Této 

povinnosti musí být učiněno zadost v den nástupu těchto osob k výkonu práce.177 Zákon 

o zaměstnanosti dále stanoví povinnost příjemce služby nebo zaměstnavatele 

informovat úřad práce do 10 kalendářních dnů od ukončení vyslání o této události.178 

Mezi další povinnosti příjemců služeb patří např. povinnost projednat s úřadem práce 

především počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání. A to dříve, 

než příjemce služby uzavře smlouvu se zahraničním poskytovatelem služeb, na jejímž 

základě dojde k vyslání zaměstnanců za příjemcem. 179 

Zákon o zaměstnanosti stanoví povinnost pro úřad práce a zaměstnavatele vést evidenci 

osob vykonávajících služby na našem území. Každá změna údajů, které jsou evidovány 

musí být do deseti dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní vysílající 

zaměstnavatel nebo příjemce služeb dověděl, nahlášena pracovnímu úřadu.180  

                                                 
176 § 98 písm. k) ZZ; srov. rozsudek ESD ve věci C-445/03, Komise v. Lucembursko, bod 50. 
177 Srov. § 7 odst. 3 a § 87 odst. 1 ZZ. Formulář MPSV je k dispozici na 
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy/informace_o_nastupu_zamestnani_-
_o_vyslani_k_vykonu_prace.pdf. 
178 § 87 odst. 3 ZZ. Formulář MPSV je k dispozici na 
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy/inf_o_ukonceni_zamestnani.pdf. 
179 § 95 odst. 2 ZZ. Formulář MPSV je k dispozici na 
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy/informace_o_nastupu_zamestnani_-
_o_vyslani_k_vykonu_prace.pdf. 
180 Srov. § 87 odst. 2 ZZ a § 102 odst. 1 a 2 ZZ. 
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5. Závěr 

 

V úvodu této diplomové práce byla kladena otázka, zda současná právní úprava 

pracovněprávních vztahů s cizím prvkem dostatečně reflektuje potřeby zaměstnavatelů 

z hlediska flexibility a liberálnosti a zda zároveň poskytuje zaměstnancům dostatečnou 

míru ochrany. 

Pokud se týká stanovení rozhodného práva v pracovněprávních vztazích s cizím prvkem 

je právní úprava jasná a přehledná a neměla by v praxi činit problémy. Rozhodujícím 

hraničním určovatelem je volba práva; zásada autonomie smluvní stran je omezena 

v podstatě jen imperativními normami. Jediným problémem představuje snad 

skutečnost, že kolektivní smlouvy nespadají pod věcnou působnost nařízení Řím I a 

ŘÚ. Způsobuje to štěpení smluvního statutu, které může mít za následek oslabení 

pozice vyslaného zaměstnance a celkově to neprospívá ke zpřehlednění právního vztahu 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Naopak „evropeizace“ Římské úmluvy jejím 

(částečným) nahrazením nařízením Řím I bezesporu posílilo právní jistotu v oblasti 

stanovení rozhodného práva. 

V oblasti minimálně garantovaných pracovních podmínek stanovených Směrnicí          

č. 96/71/ES, které se uplatní uvnitř EU/EHP a Švýcarska, není situace, co se jejího 

přínosu týká, tak jednoznačná. Garantuje vyslaným zaměstnancům v rozsahu jí 

upraveném, že s nimi nebude zacházeno hůře než s „domácími“ zaměstnanci. Na 

druhou stranu, Směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb nebrání 

tomu aby vysílaní zaměstnanci byli zvýhodněni oproti zaměstnancům hostitelského 

státu. Principy teritoriality a výhodnosti proto nevyhovují potřebám volného pohybu 

služeb. Zvolená konstrukce bude zřejmě někdy v budoucnu opuštěna, stanovit ale 

datum, kdy se tak stane, se však momentálně jeví nemožné. V tomto směru evropský 

integrační proces ještě dostatečně nepokročil, aby mohly být rozpory mezi bohatšími a 

chudšími členy EU překonány. 

Směrnice č. 96/71/ES nevyhovuje také požadavkům na větší flexibilitu pracovního 

práva. Na zaměstnavatele klade poměrně vysoké požadavky. Zaměstnavatel se musí 

nejen podrobně seznámit s legislativou (včetně kolektivních smluv erga omnes) členské 

země, do které chce své zaměstnance vyslat, je povinen ji také porovnat s tzv. tvrdým 

jádrem země zaměstnanec, kde obvykle pracuje.  
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Současný stav je výsledkem kompromisu, který sice chrání sociální smír v hostitelských 

zemích, nerespektuje ale myšlenky, na kterých by měla stát sjednocená Evropa. 

Revize koncepce poskytování nadnárodních služeb by mohla vycházet ze dvou 

východisek. Buď postupně harmonizovat pracovní právo uvnitř EU, nebo alespoň 

v rozsahu potřebném pro účely Směrnice č. 96/71/ES. Nebo přistoupit k vytvoření 

přímých norem, které by upravovaly pracovněprávní vztahy vyslaných zaměstnanců.181 

Vzhledem k politické realitě v Evropě autor této diplomové práce neočekává brzké 

řešení, spíše udržování statusu quo. 

 

                                                 
181 Srov. Štefko, M. Vysílání zaměstnanců do zahraničí, C.H.Beck, 2009, s. 316. 
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Summary 
 
 

Labour relations containing foreign elements 

 
 
 
Globalisation has become a decisive factor not only in the field of law but certainly in 

various other fields effecting people’s lives in the third millennium. Hence, the author 

of this Master’s degree thesis is convinced that the significance of labour relations 

containing foreign elements will grow in the future. 

The focus of this thesis is on two topics, firstly the determination of the law applicable 

on labour relations containing foreign elements, secondly the posting of employees. 

The purpose of this thesis is to analyse whether legal regulation is sufficiently liberal, 

especially to guarantee the freedom to provide services, one of the fundamental 

freedoms of the Internal Market. On the other hand, legal rules must not be vague in 

order not to weaken the position of employees. 

Legislation relevant to this thesis consists not only of Czech and certainly European 

legislation but as well of bilateral and multilateral treaties, i.e. sources of international 

public law. 

The thesis is composed of five chapters, the two most important being chapter three and 

four dealing with the above-mentioned aspects. 

One of the main results arisen from the undertaken research shows that the posting of 

employees is a ratter difficult matter, imposing challenging demands on employers who 

are posting their employees abroad. As well current regulations in this particular area 

represent a compromise between wealthier and poorer EU member states, which, 

strictly speaking, do not fulfil requirements laid down by European primary law 

governing the freedom to provide services. 
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