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Abstrakt

Magisterská diplomová práce se zaměřuje na jeden aspekt pracovního práva v České 

republice. Konkrétně poskytuje podrobný výklad české právní úpravy závislé práce, 

a to včetně problematiky tzv. švarcsystému. Za tímto účelem čerpá ze zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dostupné odborné literatury, 

judikatury českých soudů a Evropského soudního dvora. Výklad je proveden 

srovnáním minulé a současné úpravy, jakož i teoretických východisek a praktických 

dopadů, v čemž leží těžiště celé práce.



Abstract

The master’s thesis focuses on one aspect of labour law in the Czech Republic. 

Specifically, it provides a thorough interpretation of the Czech legal regulation of 

dependent labour, including the issue of the so-called švarcsystem. In order to 

achieve such purpose, the thesis uses information from the Act No. 262/2006 Coll., 

the Labour Code, as amended, the Act No. 435/2004 Coll., The Employment Act, as 

amended, available doctrinal literature and case law of Czech courts and the 

European Court of Justice. The interpretation is performed by a comparision of the 

past and present Czech regulation, as well as the theoretical background and 

practical implications, which is the core of the focus of the master’s thesis.
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Úvod

Téma této diplomové práce se soustředí na úpravu pojmu závislé práce, jejíž 

výkon je dle českého právního vedle soukromého podnikání jediným možným 

legálním způsobem realizace práva na práci, o kterém jako o jednom 

z nejdůležitějších sociálních práv mluví Listina základních práv a svobod.1 Na první 

pohled by se mohlo zdát, že problematika závislé práce je pouze teoretickou, 

relativně nezajímavou a nedůležitou partikularitou pracovního práva, ovšem při širší 

znalosti souvislostí a jednotlivých praktických úskalí, jakým je např. fenomén tzv. 

švarcsystému, lze snadno zjistit, že správné vymezení a pochopení pojmu závislé 

práce ovlivňuje podstatnou část nejen pracovního, ale i ekonomického života 

v realitě České republiky.

Dalším tématem, kterým se tato práce také zabývá, je v souvislosti s výše 

zmíněným právem na práci do popředí vystupující potřeba vymezit, kde leží hranice 

mezi prací závislou, tedy nesamostatnou, a soukromým podnikáním, tedy např. 

výkonem práce na základě smlouvy o dílo či smlouvy mandátní. Hledání hranice je o 

to složitější, že velké množství pracovních činností může být vykonáváno jak 

v podnikání, tak v pracovním poměru, což mj. často vede ke kontroverznímu jevu, 

tzv. „švarcsystému“. Tím je zjednodušeně řečeno míněna situace, ve které se 

podnikatel na základě obchodněprávní či občanskoprávní smlouvy zavazuje jiné 

osobě k výkonu práce, ačkoliv by jejich právní vztah měl být korektně kvalifikován 

jako pracovní poměr. Jev u nás do roku 1989 díky socialistickému hospodářství 

neznámý, v zahraničí po desetiletí diskutovaný.

Diplomová práce si dává za cíl podat komplexní pohled na institut závislé 

práce, k čemuž je použit nejen kontext odborné literatury vztahující se k tématu, ale 

i kontext judikatury českých soudů a Soudního dvora Evropské Unie. Zároveň je 

cílem práce podat přibližující pohled na problematiku švarcsystému, a to nejen 

z hlediska pracovněprávního, ale i z hlediska práva sociálního zabezpečení a práva 

                                               
1 Viz čl. 26 odst. 3 zákona č. 2/1993 Sb., ve znění zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a 

svobod
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daňového, které jsou s tímto fenoménem úzce provázány. Objektivní názor na 

švarcsystém si totiž můžeme učinit pouze na základě zhodnocení jeho dopadů napříč 

všemi uvedenými oblastmi.

Problematika v práci rozebíraná se řídí zejména §§ 2 a 3 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, které jednak upravují znaky závislé práce a podmínky, za 

kterých je tuto závislou práci možno vykonávat, jakož i druh právních vztahů, 

kterých se závislá práce týká. Relevantní účinné znění pro tuto práci je znění podle 

novelizace zákonem č. 365/2011 Sb.; tato novelizace mj. především upravila a 

zpřesnila definici závislé práce.

Druhým zásadním předpisem je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který 

po novelizaci zákonem č. 367/2011 Sb. postihuje výkon závislé práce v jiném než 

pracovněprávním vztahu jako výkon nelegální práce. Tímto ustanovením vyhlásil 

zákonodárce válku švarcsystému. Pro posouzení reálných důsledků a dopadů je 

nutno vzít také v potaz zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jakož i 

zákon č. 586/1992, o daních z příjmu, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

V první kapitole se práce věnuje obecné charakteristice pracovního práva, 

především jeho funkcemi a zásadami, které souvisí s tématem práce. V kapitole 

druhé, která je těžištěm, se práce zaměřuje na vyložení pojmu závislé práce, jeho 

teoretickými východisky a platnou právní úpravou. Následuje detailní výklad 

pracovněprávních vztahů, ve kterých je možno závislou práci vykonávat. Kapitola 

třetí pak poskytuje pohled na problematiku tzv. švarcsystému. Nastiňuje historický 

vývoj a kontext, jakož i podrobné zhodnocení výhod a rizik, které tato forma 

právního vztahu nabízí.
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1. Pracovní právo
Základním kamenem pracovního práva, které nám pomůže pochopit jeho 

podstatu a u kterého je potřeba začít, je jeho předmět, kterým rozumíme určitou 

činnost, vykonávanou osobně, na základě vlastní vůle a za odměnu. Již v druhé části 

této definice, která doplňuje, že dotčená činnost je zpravidla vykonávána pro 

někoho, kdo má schopnost nás vázat svými pokyny a vedením, je možné spatřit fakt, 

že se ve většině případů bude jednat o jakýsi vztah, nejspíše nerovný. O vztazích 

obecně je možné říci, že přinášejí neočekávané a často složité situace, jejichž řešení 

nebývá jednoduché a vyžaduje opatrný či přímo delikátní přístup. V našem případě, 

tedy ve světě pracovního práva, se bude jednat o vztahy pracovněprávní, kterými 

rozumíme:“Právní (právem upravené) vztahy mezi určitými subjekty, účastníky 

pracovního procesu v extenzivním slova smyslu, jejichž obsahem jsou práva a 

povinnosti.“2

Pro lepší pochopení této vcelku obecné definice je vhodné nahlédnout do 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“), který již v § 1 

uvádí, že pracovněprávními vztahy jsou ty právní vztahy, které vznikají při výkonu 

závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jakož i právní vztahy kolektivní 

povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce.3 Úpravu právních vztahů na úseku 

zaměstnanosti, které mezi pracovněprávní vztahy tradičně řadíme, však v zákoníku 

práce nenajdeme – nalézá se totiž v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen 

„zákon o zaměstnanosti“).

1.1. Členění pracovního práva

Pracovní právo je dle současné právní vědy možné členit do tří oblastí –

individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a právní úpravu 

zaměstnanosti. V domácích podmínkách je za nejdůležitější oblast považováno

individuální pracovní právo, které můžeme chápat jako právní vztah, ve kterém je 

                                               
2 BĚLINA, M. & KOL., Pracovní právo, 5. vydání, Praha: C. H. BECK, 2012, 599 s., Str. 75.
3 Viz § 1zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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pracovní síla jednoho subjektu, tedy zaměstnance, využívána jiným subjektem, tedy 

zaměstnavatelem, a to za úplatu a za jasně stanovených podmínek. Jedná se o tu část 

právního řádu, která se vztahuje k závislé práci, a jako taková je upravena

zákoníkem práce.

Druhou oblastí, která je s individuální pracovním právem úzce spojena a 

která jej i v mnoha případech doplňuje, je kolektivní pracovní právo. „Kolektivní 

pracovněprávní vztahy zahrnují právní vztahy mezi subjekty, které zastupují 

kolektivy zaměstnanců (v ČR jsou jimi především odborové organizace a dále rady 

zaměstnanců), a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími. Součástí kolektivního 

pracovního práva je však též soubor norem, které jsou výsledkem smluvněprávních 

jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztah (především normativní 

část kolektivních smluv).“4 Jedná se tedy o vztahy mezi zaměstnavateli a subjekty

zastupujícími kolektivy zaměstnanců, kterými jsou míněny odborové organizace a 

rady zaměstnanců. Je však třeba zdůraznit, že jsou to pouze odborové organizace, 

kdo má právní subjektivitu a kdo je tím pádem schopen být, narozdíl od rad 

zaměstnanců, subjektem práva. Právní zakotvení hmotněprávní stránky 

kolektivních pracovněprávních vztahů nalezneme v zákoníku práce, zatímco úpravu 

procesněprávní je třeba hledat v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

(dále jen „zákon o kolektivním vyjednávání“)

Třetí oblastí pracovního práva je zaměstnanost. V této oblasti se vyskytují 

vztahy, které vznikají při realizaci práva na zaměstnání, tedy práva, které je jako 

jedno ze stěžejních a základních práv vyjádřeno v Listině základních práv a svobod.5

Jedná se zejména o vztahy mezi občanem a některým z příslušných státních orgánů, 

jako jsou úřady práce či přímo úřadům práce nadřízené Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, či o vztahy mezi těmito státními orgány a zaměstnavateli. Právní 

úpravu těchto vztahů nenalezneme v zákoníku práce, nýbrž v zákoně o 

zaměstnanosti.

                                               
4 BĚLINA, M. & KOL., Pracovní právo, 5. vydání, Praha: C. H. BECK, 2012, 599 s., Str. 4
5 Viz čl. 26 zákona č. 2/1993 Sb., ve znění zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod
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1.2. Vymezení pracovního práva

V souladu s dlouhodobě nastoleným mezinárodním trendem je pracovní 

právo považováno za samostatné právní odvětví, ovšem v historickém dělení na 

právo soukromé a veřejné stojí díky výše uvedenému členění oblastem na rozhraní.6

Právní zakotvení zaměstnanosti je upravováno především veřejnoprávními 

(administrativně-právními) metodami, díky čemuž má tato oblast velmi blízko 

k právu správnímu, a to nejen z hlediska převažující metody právní úpravy, ale i 

z hlediska subjektů, jejichž vztahy upravuje. Individuální pracovní právo a jeho 

vztahy je oproti tomu tvořeno především smluvním uspořádáním a jeho charakter je 

tak soukromoprávní.7 V kolektivních pracovněprávních vztazích se pak uplatní jak 

prvky charakteru soukromoprávního, tak veřejnoprávního. Podrobnější 

prozkoumání celkové hybridity pracovního práva je možné provést vzhledem k jeho 

vztahu k právu občanskému, jakož i k právu sociálního zabezpečení, se kterým tvoří 

tzv. právo sociální.

1.2.1. Vztah pracovního práva k jiným právním odvětvím

Nejstarší a zároveň nejužší vazbu má pracovní právo k právu občanskému, ze 

kterého se historicky vydělilo, a pro vymezení pracovního práva jako samostatného 

odvětví je pochopení jejich vzájemného vztahu zcela kruciální. „Starý“ zákoník 

práce, tedy zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „starý 

zákoník práce“) vztah občanského a pracovního práva vůbec neřešil. Až nová úprava 

z roku 2006, tedy zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve svém původním znění 

zcela revolučně v § 4 definovala vztah těchto dvou právních odvětví na principu 

delegace, tedy že se ustanovení občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích 

použijí pouze v těch případech, kdy to zákoník práce stanoví. Tato koncepce však 

byla brzy po nabytí účinnosti „nového“ zákoníku práce8 napadena skupinou 

poslanců u Ústavního soudu, který ve svém nálezu sporné ustanovení zrušil.9

                                               
6 Viz kapitola 2.1 této práce
7 BĚLINA, M. & KOL., Pracovní právo, 5. vydání, Praha: C. H. BECK, 2012, 599 s., Str. 6.
8 Tedy po 1. 1. 2007
9 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. března 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06
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Ústavní soud neshledal princip delegace v souladu s principy právního státu, a 

v bodu 209 nálezu přímo uvedl, že:“Zásadně platí, že občanské právo je obecným 

soukromým právem (jinak řečeno: občanský zákoník je obecným soukromoprávním

předpisem) subsidiárně platným vůči ostatním soukromoprávním odvětvím 

(ostatním soukromoprávním předpisům).“10 V současné době je tedy vztah zákoníku 

práce a občanského zákoníku založen na principu subsidiarity – ustanovení 

občanského práva jako obecné části se uplatní všude tam, kde zákoník práce jako 

zvláštní část soukromého práva nemá speciální úpravu.11 Definitivní potvrzení 

subsidiarity občanského zákoníku v návaznosti na výše zmiňovaný nález Ústavního 

soudu bylo vyjádřeno novelou č. 365/2011 Sb., a to tak, že:“Pracovněprávní vztahy 

se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a 

to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.“12

Vztah s právem sociálního zabezpečení, s kterým tvoří pracovní právo již 

výše zmíněné tzv. sociální právo, je logický a synergický. První oblastí, ve které 

můžeme spolupráci práva pracovního a práva sociálního zabezpečení spatřovat, je 

oblast některých plnění v rámci práva sociálního zabezpečení, pro které je pracovní 

činnost předpokladem – např. jednou z dávek sociálního zabezpečení je tzv. 

„nemocenská“, která náleží zaměstnanci v době pracovní neschopnosti.13 Druhou 

oblastí je doplňování institutů pracovního práva instituty práva sociálního 

zabezpečení – např. mateřská dovolená (institut práva pracovního) je doplňována 

peněžitou pomocí v těhotenství a mateřství (institut práva sociálního zabezpečení).14

Nejenom vzhledem k tématu této práce neopomenutelným vztahem, který je 

třeba zmínit, je blízký vztah práva pracovního s právem obchodním, neboť obě tato 

právní odvětví upravují společenské vztahy téhož subjektu – zaměstnavatele –

v případech, je-li obchodní společností. Správné rozlišení pracovněprávních a 

                                               
10 Tamtéž
11 11 BĚLINA, M. & KOL., Pracovní právo, 5. vydání, Praha: C. H. BECK, 2012, 599 s., Str. 18
12 §4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
13 Viz hlava III zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
14 Viz §§ 195-195 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a část 3., hlava IV zákona č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění
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obchodněprávních vztahů je navíc zásadní pro pochopení problematiky tzv. 

„švarcsystému“, kterým se tato práce podrobněji zabývá, neboť jedním z průvodních 

znaků tohoto jevu je vzájemné prolínání, nahrazování až zastírání těchto vztahů.

1.3. Funkce pracovního práva

Pod tímto pojmem chápeme soubor určitých trvalých nebo alespoň 

dlouhodobých úkolů působení pracovního práva, tedy o způsoby právního působení 

na vůli a chování subjektů tak, aby bylo dosaženo cílů, které právní úprava v tomto 

odvětví sleduje.15 Obecnou vlastností jakýchkoliv funkcí v kterémkoliv odvětví 

právního řádu je jejich vzájemná interakce, stejně jako různá míra důležitosti 

jednotlivých funkcí, která je navíc proměnlivá v místě a v čase. V současné době je 

funkcím pracovního práva věnováno spíše méně pozornosti, neboť dochází vlivem 

zcela nových požadavků prudce se rozvíjejících vztahů globálního hospodářství 

k prudkým změnám jejich vlastního obsahu.16

První a nejdůležitější funkcí pracovního práva, stejně jako stěžejním 

důvodem pro právní úpravu pracovního práva a jeho oddělení od práva občanského 

vůbec, je funkce ochranná, neboť:“Pracovní právo historicky vzniklo z důvodu 

potřeby chránit slabší stranu, tj. zaměstnance.“17 Jedná se zejména o ochranu života a 

zdraví před nepříznivými vlivy pracovního prostředí, jakož i o ochranu zájmu na 

zachování určité sociální úrovně. Je to právě tato funkce pracovního práva, která 

nejvíce posiluje právní pozici zaměstnance oproti zaměstnavateli. Její projev 

můžeme spatřovat například v právním postavení zaměstnance při skončení 

pracovního poměru, kdy je zejména v úpravě možnosti jednostranného skončení 

pracovního poměru právní postavení zaměstnance silnější než právní postavení 

zaměstnavatele, či v úpravě odpovědnosti za škodu, kdy je zaměstnanec výrazněji 

chráněn. Zároveň však nesmíme zapomenout i na právní úpravu ochrany druhé 

                                               
15 GALVAS, M., Proměny funkcí pracovního práva, Sborník mezinárodní konference Pracovní právo 

2012 na téma Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova Univerzita, 2012, 254 s., str. 210
16 Tamtéž
17 BĚLINA, M. & KOL., Pracovní právo, 5. vydání, Praha: C. H. BECK, 2012, 599 s., Str. 4
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strany, tedy zaměstnavatele, vyjádřené mj. povinností zaměstnance střežit a 

ochraňovat majetek zaměstnavatele.18 Do oblasti ochranné funkce řadíme například 

ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, právní úpravu dovolené, 

maximální délky pracovní doby, přestávek v práci a jiné.19

Druhou a neméně důležitou funkcí pracovního práva je funkce organizační, 

která dává zaměstnavateli možnost organizovat a řídit práci zaměstnanců, díky 

čemuž:“Vytváří rámec a podmínky, za kterých se uskutečňuje pracovní proces...“20

V užším smyslu můžeme za projev organizační funkce považovat působení norem 

pracovního práva, kterými zaměstnavatel určuje praktické stránky pracovního 

procesu. Prostřednictvím těchto konkrétních ustanovení totiž organizační funkce 

pracovního práva motivuje zaměstnance k řádné a pečlivé práci, a to jak pozitivně –

odměňováním dobré práce, která je přínosem pro zaměstnavatelův cíl – tak 

negativně – nejčastěji možností skončení pracovního poměru. V této souvislosti

můžeme mluvit i o tzv. právu disponovat s pracovní silou zaměstnance, která však 

není omezena pouze pracovní smlouvou, ale i řadou kogentních právních norem.

Třetí a v dnešní době často opomíjenou21 funkcí pracovního práva je funkce 

výchovná, jejíž základ spočívá v motivaci zaměstnanců chovat se v souladu s právem. 

Narozdíl od dob minulých již zaměstnavatel nemá příliš snahu ovlivňovat volný čas 

svých zaměstnanců prostřednictvím celé řady kulturních či sportovních akcí, ale 

role zdravého pracovního prostředí, vztah k zaměstnání jako k přirozenému 

prostředí získávání obživy či míra odpovědnosti k dodržování závazků vůči 

zaměstnavateli vyplývajících z pracovní smlouvy je neopomenutelným faktorem 

v individuálním pohledu člověka na společenské problémy s prací spojené. 

Typickým příkladem je potom vztah k nezaměstnanosti a s ním spojená motivace si 

práci hledat. Právní předpisy obsahují celou řadu vzorů chování zaměstnanců 

zahrnující nejrůznější výchovné povinnosti, jako je povinnost svědomité a řádné 

                                               
18 Viz §§ 301-304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
19 Viz zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, či zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
20 BĚLINA, M. & KOL., Pracovní právo, 5. vydání, Praha: C. H. BECK, 2012, 599 s., Str. 4
21 Viz např. GALVAS, M. & KOL., Pracovní právo, Brno: MUNI Press, 2012, 753 s., Str. 31
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práce, zachovávání státního a služebního tajemství, a pro vedoucí zaměstnance 

potom závazek co nejlépe organizovat práci či zabezpečovat odměňování 

zaměstnanců.22

1.4. Základní zásady pracovního práva

Základní zásady každého právního odvětví jsou právní myšlenky, které 

v obecné rovině vyjadřují poslání, cíle a úkoly daného právního odvětví. Je třeba 

poznamenat, že se u základních zásad kteréhokoliv právního odvětví jedná o 

veličinu nestabilní, která je odvislá jak od politických, tak historických zkušeností a 

souvislostí. Podle převažujícího názoru je význam zásad (popř. základních zásad) 

pracovního práva daleko širší a významný pro aplikační praxi tím, že dávají 

jednotlivým ustanovením pracovního zákonodárství jednotné pojetí, čímž umožňují 

správný výklad jednotlivých ustanovení, a to právě v duchu těchto zásad.23

Pro určení zásad pracovního práva jsou výchozí především zásady obsažené 

v Listině základních práv a svobod, tedy:

 Zásada smluvní svobody a autonomie vůle - Jako projev liberalizace 

pracovněprávních vztahů je tato zásada promítnuta do § 4b zákoníku 

práce, a to tak, že:“Práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích 

mohou být upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento 

zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, 

že se od něj není možné odchýlit.“24 Odchylná úprava pak zahrnuje 

možnost stanovit práva a povinnosti jinak, než jak je v zákoně 

uvedeno (tedy v pracovní či kolektivní smlouvě či vnitřním 

předpisem), nebo stanovit taková práva a povinnosti, které v zákoně 

vůbec řešeny nejsou (v souladu s ústavní zásadou podle čl. 4 odst. 1 

Listiny základních práv a svobod tedy taková práva a povinnosti, které 

                                               
22 Viz část §§ 301-304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
23 BĚLINA, M. / DRÁPAL, L. & KOL., Zákoník práce - Komentář, Praha: C. H. Beck 2012, 1636 s, str. 

23
24 Viz § 4b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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jsou ukládány na základě zákona a v jeho mezích, sjednané 

v pracovních či kolektivních smlouvách). Autonomie vůle jako jeden 

ze základních a vůdčích principů soukromého práva jako celku 

umožňuje subjektům nejen vytvářet pracovněprávní vztahy vůbec, ale 

i v rámci nich vymezovat své právní pozice. Pro lepší představu je 

možné zásady smluvní svobody a autonomie vůle vyjádřit úslovím „co 

není zakázáno, je dovoleno“.

 Zásada práva na práci a svobodnou volbu povolání – Toto právo 

každého člověka na uplatnění vlastních schopností a na získávání 

prostředků pro uspokojení svých životních potřeb jejich 

prostřednictvím, vyjádřené v čl. 26 odst. 1 a 3 Listiny základních práv 

a svobod, je potřeba vnímat nejen v rovině pracovněprávní, ale i 

v rovině obchodněprávní.25 Svobodná volba povolání totiž představuje 

možnost každého zvolit si určité povolání, a to za předpokladu, že 

splňuje podmínky stanovené zákonem pro jeho výkon, přičemž tato 

definice zahrnuje i osoby samostatně výdělečně činné, resp. 

podnikatele.26 Právo na práci v rovině pracovněprávní je obsaženo 

v zákoně o zaměstnanosti, a tvoří ho tato trojice práv: právo práci 

dostat, právo práci si udržet a právo na ekonomické zabezpečení 

v případě, že člověk závislou práci vykonávat z vážných důvodů 

nemůže.27

 Zásada svobody práce / zákaz nucené práce – Listina základních práv a 

svobod vyjadřuje tuto zásadu tak, že:“Nikdo nesmí být podroben 

nuceným pracím nebo službám“28 Již v druhém odstavci téhož 

ustanovení jsou stanoveny výjimky, za kterých odstavec první neplatí, 

                                               
25 KOSTADINOVOVÁ, I., Dohoda o provedení práce podle zákoníku práce nebo smlouva o dílo podle 

občanského či obchodního zákoníku, Sborník mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na téma 

Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova Univerzita, 2012, 254 s., str. 52
26 Viz § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
27 Viz část 1. a 2. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
28 Viz článek 9 zákona č. 2/1993 Sb., ve znění zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a 

svobod
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a na jejichž základě je možno ukládat tzv. „nucenou práci“ – tedy 

práci, která je vymáhaná na určité osobě pod pohrůžkou trestu, a 

práci, kterou určitá osoba nepřijala dobrovolně. Nejčastěji se bude 

jednat o práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí 

svobody, ale patří sem i vojenská služba, jednání uložené zákonem pro 

ochranu života, zdraví nebo práv druhých, a jiné. Kromě české 

legislativy najdeme stejnou zásadu i v úmluvách Mezinárodní 

organizace práce č. 29 („O nucené nebo povinné práci“) a č. 105 („O 

odstranění nucené práce“).29

 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace – Zakotvení těchto 

zásad  je třeba hledat v úvodních článcích Listiny základních práv a 

svobod, konkrétně pak v článku 1 („Lidé jsou svobodní a rovní 

v důstojnosti i v právech…“) a článku3 („Základní práva a svobody se 

zaručují všem, bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení.“). Rovněž zákoník práce věnuje 

těmto zásadám speciální pozornost, když stanovuje, že:“V 

pracovněprávních vztazích se uplatní zejména tyto základní zásady –

rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.“30

Podrobněji jsou tyto zásady rozebrány v hlavě čtvrté zákoníku práce, a 

to ať už se jedná o povinnosti zaměstnavatelů v otázkách rovného 

přístupu k zaměstnancům, či v podobě přímého odkaz na zákon č. 

189/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací (tzv. „Antidiskriminační zákon“).

                                               
29 Viz Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 29, „O nucené nebo povinné práci“, a Úmluva 

Mezinárodní organizace práce č. 105, „O odstranění nucené práce“
30 Viz § 1a písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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2. Závislá práce
Teoretické vymezení závislé práce je jedním z hojně diskutovaných 

problémů, se kterými se obor pracovního práva potýká. Zájem o určení pravidel pro 

rozpoznávání práce, na kterou dopadají normy pracovního práva a která musí být 

vykonávána v pracovněprávním vztahu, tkví v tom, že jde o záležitost, jež nemá 

rozměr toliko právní, nýbrž i sociální, ekonomický a fiskální, a potud pochopitelně i 

politický.31 Základním nástrojem pro rozlišení vztahů pracovněprávních a 

obchodněprávních je definice závislé práce, která narozdíl od devadesátých let 

století minulého, jakož i prvních pár let století současného, již není pouhým 

předmětem teoretických úvah a doktrinálních či judikatorních vymezení, ale 

konečně i součástí pracovněprávního kodexu.32

Pojem závislá práce se do českého právního řádu dostal spolu s účinností 

„nového“ zákoníku práce 1. 1. 2007, kde byl definován takto:“Za závislou práci, 

která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti zaměstnance, se považuje 

výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat či odměnu za práci, v pracovní době 

nebo jinak stanovené době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 

dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.“33 Tato 

definice byla precizována novelou č. 365/2011 Sb., účinnou k 1. 1. 2012, neboť bylo 

teoretickou obcí původnímu znění vytýkáno, že směšuje znaky závislé práce 

s podmínkami, za kterých musí být vykonávána.34 Pojmové znaky, které závislou 

práci určují, jsou od účinnosti novely vyjádřeny v odstavci 2 („Závislou prací je 

práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

                                               
31 STRÁNSKÝ, J., Pojem závislá práce a jeho význam pro vymezení předmětu pracovního práva, 

Sborník mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Brno: 

Masarykova Univerzita, 2012, 254 s., str. 23
32 PICHRT, J., Od závislé práce přes švarc-systém k sebezaměstnávání, Sborník 

mezinárodní konference „Sociálne riziká a základné ľudská práva – výzvy pre pracovné právo 21. 

storočia“, Trnava: Trnavská univerzita, 2011, 233 s., str. 29 - 31
33 Viz § 4 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění do 31. 12. 2011
34 BĚLINA, M. / DRÁPAL, L. & KOL., Zákoník práce - Komentář, Praha: C. H. Beck 2012, 1636 s, str. 

33



14

zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec 

ji pro zaměstnavatele vykonává osobně“), zatímco podmínkám, za kterých musí být 

závislá práce vykonávána, je věnován odstavec 3 („Závislá práce musí být 

vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost 

zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 

dohodnutém místě.“) Toto zpřesnění sice na jednu stranu vylučuje některé 

předchozí pokusy o interpretaci ustanovení tak, že o závislou práci šlo pouze tehdy, 

pokud byly naplněny všechny její znaky současně, ovšem na stranu druhou se jedná 

spíše jen o změnu kosmetickou, bez praktičtějšího významu.35

Na výše uvedenou základní definici závislé práce v § 2 zákoníku práce, potom 

navazuje § 3 tamtéž, který stanoví, že:“Závislá práce může být vykonávána výlučně 

v základním pracovněprávním vztahu podle tohoto zákona, není-li upravena 

zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto 

zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.“36 Smysl tohoto ustanovení není možné hledat pouze 

v prostém oznámení skutečnosti, že zákoník práce upravuje výkon závislé práce 

jednak na základě pracovního poměru a druhak na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, neb to je zřejmé z celé dikce zákoníku práce, ale 

spíše v legislativním rozlišení základních pracovněprávních vztahů (tj. pracovního 

poměr a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) a ostatních 

pracovněprávních vztahů. Ve výsledku tedy ustanovení § 3 připouští existenci 

úpravy závislé práce i jinými právními předpisy než zákoníkem práce.37 Z odkazu 

příkladmo na zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních 

úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních 

úřadech (dále jen „Služební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, který ovšem 

                                               
35 BĚLINA, M. / DRÁPAL, L. & KOL., Zákoník práce - Komentář, Praha: C. H. Beck 2012, 1636 s, str. 

33
36 Dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou myšleny dohody o pracovní činnosti či 

dohody o provedení práce
37 BĚLINA, M. / DRÁPAL, L. & KOL., Zákoník práce - Komentář, Praha: C. H. Beck 2012, 1636 s., str. 

39
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zatím stále nenabyl účinnosti, je pak možno vyvozovat vyjádření úmyslu 

zákonodárce považovat služební poměr státních zaměstnanců podle tohoto zákona 

za závislou práci.

2.1. Identifikace závislé práce

Ačkoliv se může zdát, že je otázka identifikace závislé práce a její odlišení od 

práce nezávislé pouze teoretickým problémem, správné nastavení pojmů, jejich 

určitost a jistota výkladu velice podstatným způsobem zasahuje do aplikační praxe, a 

to především v podnikatelském sektoru. 38 V případech, kdy je třeba posoudit, jedná-

li se o závislou práci či nikoliv, musí jít možnost pouhého intuitivního pocitu či 

myšlenky stranou, tím spíše bude-li se jednat se o soudní či správní řízení, neboť se 

v zájmu zostřeného boje proti nelegálnímu zaměstnávání objevila možnost udělení 

vskutku likvidačních pokut pro všechny zúčastněné.39

Diskuse o možných přístupech k rozpoznání závislé práce je v našich 

domácích podmínkách vedena již mnoho let, a to především kvůli nepříliš snadné 

uchopitelnosti podmínek a okolností výkonu práce, které mohou vést k závěru, že 

jde o práci, která je předmětem zájmu pracovního práva.40 Kritérií pro rozpoznávání 

závislé práce je mnoho, a vyzdvihování a upřednostňování jednotlivých znaků oproti 

jiným může být do značné míry otázkou názoru a osobních preferencí.

Vedle právních předpisů, které závislou práci definují, sehrává významnou 

roli také judikatura a pracovněprávní doktrína, jejímž úkolem je poskytnout na 

základě určitých vybraných kritérií vodítko pro případné spory před soudy, pro 

jejichž výsledek je určení, zda jde o závislou práci či nikoliv, zcela rozhodné.

                                               
38 BARANCOVÁ, H., Pojem závislá práca – pojem zamestnanec a pojem pracovný pomer, Sborník 

mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova 

Univerzita, 2012, 254 s., str. 117
39 Podrobněji viz 3. kapitola této práce
40 STRÁNSKÝ, J., Pojem závislá práce a jeho význam pro vymezení předmětu pracovního práva, 

Sborník mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Brno: 

Masarykova Univerzita, 2012, 254 s., str. 25
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2.1.1. Organizační podřízenost

I přes změnu globálních ekonomických podmínek a vývoj nových forem 

výkonu práce, které si tato doba žádá, je možné považovat tento charakteristický rys 

jako první a nejstarší indikátor závislé práce. Pod kritérium organizační podřízenosti 

je možno zahrnout více komponentů, a chtěli-li bychom vymezit nějaký rámec, 

jednalo by se o v zásadě o analýzu oprávnění zaměstnavatele řídit proces práce –

přirozeně, v mezích daných zákonem a určených pracovní nebo kolektivní 

smlouvou.41

Při tomto vymezení bychom mohli hovořit o nezpochybnitelném oprávnění 

zaměstnavatele ukládat zaměstnanci pracovní úkoly a proces samotné práce řídit. 

Rozhodujícím kritériem pro závěr, zda jde o práci závislou či nikoliv, je z tohoto 

pohledu fakticky vykonávaná kontrola nad výkonem práce ze strany 

zaměstnavatele, resp. vedoucího zaměstnance. Při uplatnění tzv. control testu je

zaměstnancem vykonávajícím závislou práci ten, kdo při výkonu práce pro jiného 

podléhá přímé, bezprostřední kontrole, vykonávané druhou smluvní stranou, tj. 

zaměstnavatelem.42 Z dnešního pohledu můžeme přístup k rozpoznávání závislé 

práce vycházející čistě z kritéria provádění kontroly považovat z mnoha důvodů za 

překonaný. Intenzita zaměstnavatelova oprávnění dávat pokyny zaměstnanci, 

jakožto nástroj pro usměrňování pracovního výkonu a jeho konkretizaci, se 

s vývojem organizace práce, vztahu mezi vedením a zaměstnanci, jakožto i vývojem 

institutů pružné pracovní doby či práce z domova, neustále oslabuje. Zaměstnavatelé 

v řadě případů přenášejí právo rozhodovat o procesu a organizaci výkonu práce 

přímo na zaměstnance, kvůli čemuž se nám ve vztahu mezi smluvními stranami

nedaří již bezprostřední prvek kontroly jednoznačně a spolehlivě nacházet.43

Pro účely odlišení vztahu pracovněprávního od vztahu občanskoprávního

nebo obchodněprávního má však toto kritérium stále svou nezastupitelnou roli. 
                                               
41 PAVLÁTOVÁ, J., Několik poznámek k vymezení závislé práce a práce nelegální, Sborník 

mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova 

Univerzita, 2012, 254 s., str. 43 - 44
42 BLANPAIN, R., et al., Comparative Labour law and Industrial Relation in Industrialized Market 

Economies, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2007,604 s., s. 333 - 345
43 ŠTEFKO, M., Výkon závislé práce, Časopis pro právní vědu a praxi, 2008, č. 4., s. 341
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Přirozeným důsledkem pracovněprávního vztahu jako vztahu závislé práce je právní 

regulace (zákonná i smluvní) takových skutečností, jako je řízení výkonu práce 

zaměstnance, vytvoření nezbytných podmínek pro této výkon práce, vymezení a 

úprava pracovní doby a její délky a rozvržení, vymezení doby odpočinku, stanovení 

pravidel odměňování za práci vykonanou ve stanovených časových úsecích, právní 

úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či rozsáhlá úprava ochrany před 

nepříznivými dopady sociálních událostí jako je nemoc, úraz, stáří apod.44

Občanskoprávní či obchodněprávní normy těmto otázkám pozornost nevěnují a 

pouze upravují práva a povinnosti smluvních stran v návaznosti na výsledek 

pracovní činnosti, z čehož plyne, že v průběhu vlastního pracovního procesu je 

povinný subjekt samostatný a nepodléhá řídící pravomoci druhé smluvní strany.45

K důležitosti kritéria organizační závislosti se pak přiklání i Soudní dvůr Evropské 

Unie, který v jednom ze svých rozhodnutí definoval zaměstnance jako toho, kdo 

v podřízenosti k jiné osobě pro tuto osobu vykonává závislou práci za odměnu.46

2.1.2. Ekonomická závislost zaměstnance na 
zaměstnavateli

Značná pozornost je v současné době věnována kritériu hospodářské či 

ekonomické závislosti zaměstnance na zaměstnavateli. Toto kritérium vypovídá o 

tom, že je zaměstnanec na svého zaměstnavatele vázán z hlediska dosažení příjmu, 

který pro něj má rozhodující význam co do zajištění svých základních životních 

potřeb, případně i potřeb své rodiny, resp. domácnosti.47 Zvolení tohoto kritéria jako 

jediného možného rozhodujícího hlediska pro posouzení, zda se v určitém 

konkrétním případě jedná o vztah závislé práce, je však značně problematické a 

                                               
44 PAVLÁTOVÁ, J., Několik poznámek k vymezení závislé práce a práce nelegální, Sborník 

mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova 

Univerzita, 2012, 254 s., str. 44
45 Typickou zastřenou pracovní smlouvou je smlouva o dílo dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku. 
46 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ze dne 15. 12. 1995 č. C-415/93, Union Royale Belge 

des Sociétés de Football Association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc 

Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) vJean-Marc Bosman
47 STRÁNSKÝ, J., Sborník mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její 

podoby, Brno: Masarykova Univerzita, 2012, 254 s., str. 26
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může být i zcela zavádějící. Vzali-li bychom totiž toto kritérium jako jediný a 

nezbytný požadavek pro právní kvalifikaci daného vztahu, zaměstnanec, který by 

nebyl ve vztahu k zaměstnavateli na něm z jakýchkoliv důvodů ekonomický závislý, 

by vlastně nemohl být považován za zaměstnance a tedy subjekt pracovněprávního 

vztahu, popř. by jeho pracovněprávní vztah ztratil tuto povahu v případě takového 

zlepšení jeho majetkové situace, která by vylučovala možnost označit ji za 

ekonomickou závislost na zaměstnavateli.48 Ekonomická situace zaměstnance, a tedy 

i jeho případná závislost na zaměstnavateli, bude vždy výrazně ovlivněna celou 

škálou faktorů, ať už se jedná o zaměstnancovu osobní či rodinnou majetkovou 

situaci, pracovní zkušenosti, které mu umožňují uplatnění na trhu práce, ale 

samozřejmě i celkový stav ekonomiky v daném časovém období.

Pro definitivní odmítnutí kritéria ekonomické závislosti zaměstnance na 

zaměstnavateli jako kritéria jediného a dominantního nám poslouží představa 

úrovně pracovního trhu jako ekonomicky rozhodujícího faktoru na interakci mezi 

podnikateli / zaměstnavateli na straně jedné a fyzickými osobami / potenciálními 

zaměstnanci na straně druhé. Podnikatelské subjekty vytvářejí podmínky pro 

realizaci svých podnikatelských záměrů, pro které musí zabezpečit potřebný počet 

zaměstnanců požadované kvalifikační úrovně. Dále si tyto podnikatelské subjekty 

určují, jaké pracovní činnosti a jaké kvalifikační úrovně pracovníků pro uskutečnění 

svého podnikatelského záměru potřebují, a v závislosti na tom hledají zaměstnance, 

čímž v tomto směru nesporně spoluurčují ekonomické podmínky v určitém období.49

Fyzickým osobám, které chtějí být činné jako zaměstnanci, tedy v rámci závislé 

práce nezbývá nic jiného, než nalézt na takto nastaveném trhu práce své 

odpovídající místo. Z tohoto popisu můžeme dovodit, že potencionální zaměstnanci 

nejsou ekonomicky závislí pouze na jednotlivém podnikatelském subjektu, ale na 

celkovém stavu trhu práce v daném období.

                                               
48 PAVLÁTOVÁ, J., Několik poznámek k vymezení závislé práce a práce nelegální, Sborník 

mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova 

Univerzita, 2012, 254 s., str. 44
49 Tamtéž
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2.1.3. Hospodářské riziko

Rozdíl mezi výkonem závislé práce zaměstnancem a samostatné práce osobou 

samostatně výdělečně činnou (dále jen „OSVČ“) můžeme nalézt v tom, na čí straně 

leží hospodářské riziko spojené s výkonem práce a potencionální pozitivní či 

negativní důsledky tohoto výkonu práce. Je-li v tomto pojetí nositelem rizika 

výlučně osoba, pro niž je práce konána, pak se ten, kdo práci vykonává, nachází 

v hospodářsky závislém postavení. O postavení nezávislé jde naopak tehdy, pokud se 

přímo ve sféře osoby vykonávající práci mohou projevit příznivé či nepříznivé 

důsledky podnikatelského rizika.50 K tomu být nositelem rizik samozřejmě patří 

možnost využívat šance, tedy svým svobodným rozhodováním a aktivním jednáním 

ovlivňovat svou obchodní činnost. O povaze zkoumaného právního vztahu nám tedy 

to, jak jsou ve smlouvách rizika a šance rozděleny, hodně napoví.

Jednou ze základních zásad pracovněprávních vztahů, které obsahovala hlava 

III. zákoníku práce, byla zásada, že:“Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu 

závislé práce na zaměstnance.“51 Tato zásada byla v právní praxi ČR v základních 

souvislostech ctěna a lze konstatovat, že nejenže k pokusům o „přenos“ rizik 

nedocházelo, ale dokonce došlo postupem času k tomu, že zaměstnanci vnímají fakt, 

že nenesou tato rizika, jako natolik zřejmý atribut svého postavení, že i v případě 

disimulovaného právního úkonu, který vede k zakrývání pracovněprávního vztahu 

deklarovanou „obchodněprávní“ spoluprací (zaměstnavatele a OSVČ) by takový 

přenos v oblasti výdělku nepřipustili.52 Po novelizaci však tato zásada ze zákoníku 

práce vypadla, a je otázkou, jakým způsobem se bude kritérium přenášení rizik jako 

určujícího faktoru pro rozpoznání závislé práce bez právní opory dále vyvíjet.

                                               
50 BEZOUŠKA, P., Závislá práce, Právní rozhledy, 2008, č. 16, str. 581
51 Viz § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění před novelou č. 365/2011 

Sb.
52 PICHRT, J., Od závislé práce přes švarc-systém k sebezaměstnávání, Sborník mezinárodní 

konference „Sociálne riziká a základné ľudská práva – výzvy pre pracovné právo 21. storočia“, 

Trnava, Trnavská univerzita, 2011, 233 s., 33
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2.1.4. Vymezení dle zákoníku práce

Vedle výše zmíněných doktrinálních přístupů, tzv. „testů“, je potřeba 

rozebrat stávající právní úpravu, která by měla sloužit pro posouzení zkoumaného 

vztahu jako hlavní vodítko, a to nejen odbornou, ale i laickou veřejností. Jak již bylo

nastíněno v předchozích kapitolách, novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb., která 

vstoupila v účinnost 1. 1. 2012, se kromě jiného snažila reagovat na kritiku vymezení 

závislé práce, a to oddělením čtyř základních znaků (rozpoznávacích kritérií) závislé 

práce od podmínek, za kterých má být závislá práce vykonávána. Ačkoliv se toto 

oddělení nesetkalo s přílišným nadšením akademické obce53, dle stávající úpravy je 

potřeba naplnit všechny definiční znaky v zákoně vymezené, aby se jednalo o 

závislou práci.

Za pozornost stojí fakt, že dle stávající právní úpravy byla úplatnost práce 

zahrnuta nikoli mezi definiční znaky, nýbrž mezi podmínky výkonu závislé práce. 

Při posuzovaní toho, zda jde o závislou práci či nikoli, bychom tedy na poskytování 

mzdy, platu či odměny za vykonanou práci měli hledět jako na důsledek výkonu 

závislé práce, která však musí stále být identifikována na základě přítomnosti znaků 

uvedených v § 2 zákoníku práce. Toto rozhodnutí zákonodárce bylo nejspíš 

směřováno vůči Úřadům práce, které se potýkají s četnou praxí tzv. „melouchářů“ –

tedy osob, které ač jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání a pobírají podporu 

v nezaměstnanosti, přivydělávají si „na černo“ na různých pracovních pozicích 

s tvrzením, že se jedná o tzv. „dobrovolnickou“ práci, a že za ni tedy nepobírají 

žádnou odměnu. Dle této logiky pak tuto svou práci nemusí nahlásit na Úřadu práce, 

u kterého jsou evidováni, a nepřijdou tak o již zmíněnou podporu v nezaměstnanosti 

z toho důvodu, že již zaměstnání mají.54

                                               
53 BĚLINA, M. / DRÁPAL, L. & KOL., Zákoník práce - Komentář, Praha: C. H. Beck 2012, 1636 s, str. 

33
54 Viz např. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2012 sp. zn. 4 Ads 175/2011
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2.2. Pracovněprávní vztahy

Pro vymezení závislé práce je vymezení pracovněprávních vztahů zásadní a 

určující, neboť jak již bylo detailněji rozebráno výše, jsou to právě a pouze tyto 

vztahy, které § 3 zákoníku práce v souvislosti se závislou prací umožňuje. 

Pracovněprávní vztahy jsou takové společenské vztahy, v nichž jejich účastníci 

vystupují jako nositelé subjektivních práv a subjektivních povinností stanovených 

normami pracovního práva, tedy právem upravené vztahy, které vznikají 

v souvislosti s účastí na pracovním procesu. Každý pracovněprávní vztah, jehož 

prostřednictvím dochází k realizaci objektivního práva, obsahuje 3 nezbytné prvky –

objekt, subjekt a obsah.

2.2.1. Objekt pracovněprávních vztahů

Snahu o pojmové vymezení pracovněprávních vztahů můžeme nalézt již v § 1 

zákoníku práce, který mj. uvádí, že:“Tento zákon a) upravuje právní vztahy 

vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy 

jsou vztahy pracovněprávními b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. 

Právní vztahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy 

pracovněprávními…“55 Dle tradičního dělení se tedy jedná o pracovněprávní vztahy 

individuální a pracovněprávní vztahy kolektivní, přičemž třetí oblast, právní vztahy 

na úseku zaměstnanosti, jakož i některé vztahy kontrolní, jsou upraveny především

jinými pracovněprávními předpisy, než je zákoník práce.56

Objektem pracovněprávního vztahu je cíl, ke kterému směřuje chování 

účastníků pracovněprávního vztahu, tedy to, ohledně čeho subjekty pracovního 

práva vstoupily do konkrétního pracovněprávního vztahu. Také z tohoto hlediska je 

možné dělit pracovněprávní vztahy na vztahy individuální, které jsou dominantní a 

které jsou důležité pro účely této práce, a na vztahy kolektivní.

Objektem individuálního pracovněprávního vztahu je konání závislé práce za 

odměnu zaměstnancem. Individuální pracovněprávní vztahy jsou tedy ty právní 

vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem, kterým je vždy fyzická osoba, na straně 

                                               
55 Viz § 1 písmeno a, b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
56 Např. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
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jedné, a zaměstnavatelem, kterým může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická, 

na straně druhé, a to v souvislosti s účastí na pracovním procesu. Jedná se tedy 

zejména o vztahy, na jejichž základě (a v nichž) je pracovní síla zaměstnance užívána 

za odměnu zaměstnavatelem, ale též o vztahy, které s výše uvedenými (tzv. 

základními individuálními pracovněprávními vztahy) souvisejí, jako jsou vztahy:

 které je předcházejí - např. vytvářející předpoklady pro jejich vznik; 

v oblasti veřejnoprávní se jedná o vztahy regulované právní úpravou 

zaměstnanosti; v oblasti soukromoprávní pak např. o pracovněprávní 

vztahy mezi budoucím zaměstnavatelem a zaměstnancem před 

vznikem pracovního poměru

 které existují paralelně s nimi - např. vytvářející předpoklady pro 

jejich trvání tím, že je stabilizují či kontrolují; v oblasti veřejnoprávní 

se jedná např. o právní vztahy v oblasti úpravy zaměstnanosti a dále 

např. právní vztahy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

v oblasti soukromoprávní např. některé právní vztahy v oblasti péče o 

zaměstnance

 jejichž vznik je od základních individuálních pracovněprávních 

vztahů odvozen a je v některých případech na jejich existenci 

nezávislý a může je přetrvat - např. vztahy sankční v případě 

odpovědnosti za škodu57

Kolektivní pracovněprávní vztahy jsou takové vztahy, které vznikají mezi 

mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, a vedle zákoníku práce jsou 

upraveny i zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (dále jen „zákon o 

kolektivním vyjednávání“). Pro účely této práce však nejsou podstatné a proto se 

jimi nebudeme podrobněji zabývat.

2.2.2. Subjekt pracovněprávních vztahů

Spolu s objektem a obsahem je existence subjektů majících právní 

subjektivitu základním předpokladem pro vznik a trvání jakéhokoliv

                                               
57 BĚLINA, M. & KOL., Pracovní právo, 5. vydání, Praha: C. H. BECK, 2012, 599 s, Str. 76-77
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pracovněprávního vztahu. Subjekty pracovněprávních vztahů rozumíme účastníky, 

kteří vystupují jako nositelé subjektivních práv a povinností, tedy zaměstnance a 

zaměstnavatele, přičemž je-li účastníkem pracovněprávního vztahu stát, jedná a 

vykonává za něj práva a povinnosti organizační složka státu.58

Subjekty pracovněprávních vztahů mohou být jak osoby fyzické, tak 

právnické. Fyzická osoba může vystupovat jako uchazeč o zaměstnání, zaměstnanec 

či jako zaměstnavatel, oproti čemuž právnická osoba může vystupovat jako 

zaměstnavatel, odborová organizace či jako stát, ovšem nikoliv jako zaměstnanec.

Základním požadavkem, který musí subjekty pro vstup do pracovněprávního 

vztahu splnit, je existence jejich pracovněprávní subjektivity. Tou je soubor 

vlastností požadovaných právem, které jsou předpokladem k tomu, aby fyzická nebo 

právnická osoba mohla být subjektem práv a povinností, a skládá se z těchto 

základních složek:

 způsobilost mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích 

(způsobilost k právům a povinnostem)

 způsobilost nabývat vlastními právními úkony práv a povinností 

(způsobilost k právním úkonům)

 způsobilost mít právo uplatňovat své nároky u soudu (procesní 

způsobilost)

 způsobilost nést odpovědnost za vlastní protiprávní jednání (deliktní 

způsobilost)59

Úprava pracovněprávní subjektivity zákoníkem práce tak v podstatě kopíruje 

úpravu právní subjektivity zákoníkem občanským60, ale je třeba zdůraznit, že úpravu 

pracovněprávní subjektivity fyzických osob pracovní právo řeší samostatně, bez 

odkazu na občanský zákoník.61 Jak již bylo výše uvedeno, dva základní subjekty 

pracovněprávních vztahů jsou zaměstnanec, tedy osoba, která koná práci a je za ni 

                                               
58 Viz § 9 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
59 Viz §§ 6-12 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
60 Srov. Část první, hlava druhá zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
61 Proto bude mít např. nasciturus z hlediska občanského práva způsobilost mít práva a povinnosti, 

zatímco v pracovním právu tuto způsobilost nemá
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odměňována, a zaměstnavatel, tedy osoba, pro kterou je práce konána a která práci 

organizuje.

2.2.2.1. Zaměstnanec

Zaměstnanec je jedním ze dvou základních subjektů individuálních 

pracovněprávních vztahů, jehož vymezení je v českém právním řádě v § 6 zákoníku 

práce. Zaměstnancem může dle tohoto paragrafu být pouze fyzická osoba, a to 

taková, která má pracovněprávní subjektivitu. Stejně jako v právu občanském, i 

v právu pracovním se pro vznik pracovněprávní subjektivity vyžaduje určitá morální 

a fyzická vyspělost subjektu – je třeba, aby měl subjekt rozumovou schopnost 

rozeznat následky svého chování a zároveň volní schopnost určovat podle toho své 

jednání. Vzhledem k náročnosti a zdlouhavosti procesu zkoumání takových 

vlastností u potencionálních zaměstnanců stanovil zákonodárce určitý věk, jehož 

dosažením se dostatečný vývin potřebných vlastností předpokládá. Ode dne, kdy 

fyzická osoba dosáhla 15 let věku (bez omezení), tato osoba dostává způsobilost 

k právům a povinnostem v pracovněprávních vztazích, přičemž pokud ji jednou 

získá, nemůže ji být zbavena či omezena, a to ani rozhodnutím soudu. Způsobilost 

k právům a povinnostem v pracovněprávních vztazích zaniká až smrtí fyzické osoby.

Druhá z podmínek pro to být subjektem pracovněprávních vztahů, tedy 

způsobilost k právním úkonům, je splněna stejným dnem jako způsobilost k právům 

a povinnostem. Od tohoto dne již zaměstnavatel může s dotyčnou fyzickou osobou 

uzavírat veškeré potřebné smlouvy, jako je např. smlouva pracovní, smlouva o 

smlouvě budoucí apod., ovšem den nástupu do práce v ní sjednaný však nesmí 

předcházet dni ukončení povinné školní docházky.62 Tohoto druhu způsobilosti 

může být fyzická osoba zbavena či mu tato způsobilost může být omezena 

rozhodnutím soudu, a to na základě ustanovení občanského zákoníku.63 Dle tohoto 

ustanovení soud:

                                               
62 Viz § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
63 Viz § 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
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 zbaví fyzickou osobu způsobilosti k právním úkonům v případě, že 

tato osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec 

schopna činit právní úkony

 omezí fyzickou osobu ve způsobilosti k právním úkonům a současně 

určí rozsah tohoto omezení v případě, že fyzická osoba pro duševní 

chorobu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání 

alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna 

činit jen některé právní úkony

Soud toto zbavení či omezení způsobilosti zruší či změní, a to v případě 

změny či odpadnutí důvodů, které k rozhodnutí vedly. Do té doby však za tuto 

osobu činí právní úkony její opatrovník.

Za podstatné opatření, které určitým způsobem omezuje způsobilost 

k právním úkonům zaměstnance, je ustanovení § 252 odst. 2 zákoníku práce, ze 

kterého vyplývá, že dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách 

nesmí být se zaměstnancem uzavřena dříve, než dotyčný dosáhne 18-ti let věku, 

stejně jako ustanovení § 255 odst. 3 zákoníku práce, který stanoví, že dohodu o 

odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž cena převyšuje 50 000,- Kč, 

může být se zaměstnancem uzavřena rovněž až po dosažení 18-ti let věku.

K potírání dětské práce se Česká republika zavázala podepsáním celé řady 

mezinárodních smluv64, a tak je práce dětí do 15 let v našich podmínkách zakázána. 

Děti mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní 

činnost, a to za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti - tedy jen jestliže 

je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho 

vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje 

jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj, a pouze na 

základě jednotlivého povolení pro určité dítě a určitou činnost.65

                                               
64 Např. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138, O nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 

1973, 24/2008 Sb. m. s., či Úmluva o právech dítěte, č. 104/1991 Sb. m. s.
65 Viz §§ 121-124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
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Kromě státního občana České republiky může být zaměstnancem také 

cizinec. Cizincem se pro tyto účely rozumí osoba, která není státním občanem České 

republiky ani občanem Evropské unie, přičemž platí, že zatímco v pracovněprávních 

vztazích mají stejné postavení jako ostatní zaměstnanci, podmínky, za nichž mohou 

být u nás zaměstnáni, jsou rozdílné.66

Bez povšimnutí rozhodně nemůžeme nechat to, jak se k problematice 

zaměstnance staví Evropská Unie. Ve své zelené knize s názvem „Modernizace 

pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. Století“, se Evropská Komise 

vyjadřuje k tomu, jak je definován pojem „pracovník“ v právních řádech 

jednotlivých členských států, neboť sama Evropská Unie kromě okruhu svobody 

pohybu občanů žádnou konkrétní definici nedává.67 Ve své praxi se touto otázkou 

zabýval Soudní dvůr Evropské Unie, který ve svých rozhodnutích problematiku 

definování zaměstnance / pracovníka68 opakovaně řešil. Soudní dvůr Evropské Unie 

odmítnul přijmout takové definice členských států, které by pojem „pracovník“ 

zúžily pouze na osoby s platnou uzavřenou pracovní smlouvou, a dal přednost 

takovému zobecnění pojmu, který by zahrnoval všechny ekonomicky aktivní osoby.

Case law69 především zdůraznilo význam pojmu „pracovník“ jako pojmu nadřazeném 

pojmu „zaměstnanec“, a to z toho důvodu, aby obsahovalo i ostatní osoby, které jsou 

ekonomicky aktivní, ať už bez pracovní smlouvy, či bez jakékoliv smlouvy vůbec, 

ale hledající práci.70

Jedním z prvních takových rozhodnutí je Deborah Lawrie-Blum v Land 

Baden-Württemberg, ve kterém Soudní dvůr Evropské Unie potvrdil důležitost 

práva na svobodný pohyb pracovníku pro všechny občany Evropské Unie, a v rámci 

něhož bylo potřeba definovat kdo vlastně tím pracovníkem, jehož svobodný pohyb 

má Evropská Unie zajišťovat, je. Ačkoliv některé členské státy argumentovaly tím, že 

                                               
66 Viz část §§ 85-103 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
67 Viz Evropská komise, Výsledek veřejné konzultace o zelné knize Komise s názvem „Modernizace 

pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“
68 Z anglického employee / worker
69 Právo vytvářené precedenty, jeden z pramenů práva Evropské Unie
70 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. 2. 1991 č. C-292/89, The Queen 

v Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gusfatt Desiderius Antonissen
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definice pojmu má být zcela v jejich jurisdikci, Soudní dvůr Evropské Unie takovýto 

výklad odmítnul, a místo toho stanovil, že má být pro účely svobodného pohybu 

pojem „pracovník“ shodný pro celou oblast Evropské Unie. Dle tohoto výkladu jím 

je ten, kdo:

 po určitou dobu

 poskytuje služby pro jinou osobu či společnost

 řídí se pokyny jiné osoby

 je za tyto služby odměňován71

Tyto čtyři podmínky následně Soudní dvůr Evropské Unie potvrdil a zpřesnil 

ve svém rozhodnutí C. P. M. Meeusen v Hoofddirectie van de Informatie Beheer 

Groep. V tomto rozhodnutí mj. stanovil, že pojem „pracovník“ má specifický 

komunitární význam a nesmí být vykládán úzce. Za „pracovníka“ má být 

považována jakákoliv osoba, která vykonává činnost, jež musí být efektivní a 

skutečná, s výjimkou činností, které jsou vykonávány v tak malém měřítku, že je lze 

považovat za okrajové a vedlejší.72 To, co můžeme považovat za „efektivní a 

skutečnou“ činnost potom definoval Soudní dvůr Evropské Unie ve svém 

navazujícím rozhodnutí Michel Trojani v Centre public d’aide sociale de Bruxelles 

(CPAS), když určil, že stačí, aby bylo možné onu činnost považovat za součást 

běžného trhu práce, a že při určování, je-li dotyčná osoba pracovníkem či nikoliv, 

nehraje účel jeho zaměstnání roli.73

Závěrem je k definici a právnímu postavení zaměstnance / pracovníka 

v Evropské Unii možné říct, že ačkoliv je koncepce „pracovníka“ definována jako 

                                               
71 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 7. 1986 č. C-66/85, Deborah Lawrie-Blum 

v Land Baden-Württemberg
72 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 7. 1999 č. C-337/97, C.P.M. Meeusen 

v Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep
73 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ze dne 7. 9. 2004 č. C-456/02, Michel Trojani vCentre

public d’aide sociale de Bruxelles (CPAS)
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vše-evropská a komunitární již více než 50 let74, zatím je s pojmy stále nakládáno 

nejednotně, a to co do obsahu, tak do objektu.75

2.2.2.2. Zaměstnavatel

Druhým základním subjektem pracovněprávních vztahů je zaměstnavatel, 

jehož vymezení nalezneme v §§ 7-12 zákona zákoníku práce. Narozdíl od 

zaměstnance se nemusí jednat pouze o osobu fyzickou, ale může také jít o osobu 

právnickou, přičemž v bližším výkladu je toto rozlišení zásadní.

A) Zaměstnavatel jako osoba fyzická

Ač nám v podmínkách tržního hospodářství připadá možnost být nejen 

zaměstnancem, ale i zaměstnavatelem, samozřejmá, vůbec poprvé se zaměstnavatel 

jako fyzická osoba, resp. úprava pracovněprávní subjektivity fyzické osoby jako 

zaměstnavatele, dostává do právního řádu České republiky až v roce 1994.76

Vzhledem k rozdílné míře odpovědnosti a kvůli požadavku na větší morální a volní 

schopnosti jedince je narozdíl od zaměstnance rozlišen okamžik vzniku způsobilosti 

k právům a povinnostem a způsobilosti k právním úkonům. Zatímco práv a 

povinností v pracovněprávních vztazích může nabývat fyzická osoba coby 

zaměstnavatel již narozením, způsobilost k právním úkonům je dána hranicí 18-ti 

let.77 Jedná se o speciální právní úpravu, která se liší od právní úpravy způsobilosti 

k právním úkonům v občanském zákoníku, kde je v případě uzavření manželství 

možno nabýt této způsobilosti ještě před dosažením věku 18 let.78

V porovnání s předchozí úpravou, kdy při smrti zaměstnatele jakožto fyzické 

osoby přecházely práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů na jeho dědice79 je 

                                               
74 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ze dne 19. 3. 1964 č. 75/63, M.K.H. Hoekstra (née 

Unger) v Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten (Administration of the 

Industrial Boards for Retail Trades and Businesses)
75 Srov. článek 45 Smlouvy o fungování Evropské Unie se Směrnicí rady č. 89/391/EHS, O zavádění 

opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci
76 Viz zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony
77 Viz § 10 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
78 Viz § 8 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
79 Viz § 251a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce (zrušen)
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nynější úprava jednoduší v tom, že v daném případě pracovněprávní vztah zaniká.80

Pracovněprávní vztah by nezanikl pouze v případě, kdy by se jednalo o pokračování 

v živnosti81 či o pokračování v poskytování zdravotních služeb.82

Právní úkony v pracovněprávních vztazích může činit zaměstnavatel buď 

sám, anebo jimi může pověřit jiné osoby, ať již právnické, či fyzické. Stejně jako u 

zaměstnance se u zaměstnavatele zbavení či omezení způsobilosti k právním 

úkonům řídí subsidiárně dle § 10 občanského zákoníku. Pouze soud je oprávněn toto 

zbavení či omezení způsobilosti zrušit či změnit, a to v případě změny či odpadnutí 

důvodů, které k rozhodnutí vedly. Do té doby však za tuto osobu opět činí právní 

úkony její opatrovník.

B) Zaměstnavatel jako osoba právnická

Pro splnění požadavku, aby v zákoníku práce nebyly upraveny i obecné 

pojmy společné pro všechny nebo alespoň pro několik právních odvětví, je úprava 

pojmu právnických osob ponechána subsidiárně na občanském zákoníku. Ten 

stanoví, že právnickými osobami jsou:

 Sdružení fyzických nebo právnických osob

 Účelová sdružení majetku

 Jednotky územní samosprávy

 Jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon83

Právní postavení obchodních společností, tedy těch právnických osob, které 

jsou nejvýznamnější, se pak řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku (dále jen „obchodní zákoník“). Mezi hlavní rozdíly právní 

subjektivity právnických osob a právní subjektivity fyzických osob patří mj. její 

vznik, stejně jako fakt, že způsobilost právnické osoby k právním úkonům může být 

omezena pouze na základě zákona, a tedy nemůže být zbavena či omezena soudem.

Vzhledem k tomu, že právnická osoba sama o sobě vůbec fyzicky neexistuje, 

je potřeba, aby za ní jednaly k tomu oprávněné osoby fyzické. Při opětovném 

                                               
80 Viz § 342 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
81 Viz § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
82 Viz § 27 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
83 Viz § 18 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
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subsidiárním použití občanského zákoníku je zřejmé, že se bude jednat o statutární 

orgány dané právnické osoby či jiné její pracovníky či členy, pokud je to stanoveno 

ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu 

zařazení obvyklé.84

Česká republika se stává účastníkem pracovněprávních vztahů pouze na 

straně zaměstnavatele. V takovém případě se jedná o právnickou osobu a jedná za ní 

příslušná organizační složka státu.85 Právní úkony pak činí vedoucí těchto 

organizačních složek státu, a ostatní zaměstnanci tak mohou činit pouze na základě 

podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky (dále 

jen „zákon o majetku České republiky“).

2.2.2.3. Zastoupení

Ve chvíli, kdy osoba není způsobilá k právním úkonům či ve chvíli, kdy tato 

osoba způsobilá je a jen z určitých důvodů právní úkony činit nemůže či nechce, 

vstupuje do popředí institut zastoupení. V pracovněprávních vztazích má zastoupení 

tyto dvě podoby:

 Zastoupení smluvní– na základě plné moci

 Zastoupení zákonné – na základě zákona nebo rozhodnutí státního 

orgánu

Zástupce potom jedná za zastoupeného jeho jménem, přičemž práva a 

povinnosti vznikají z tohoto jednání přímo zastoupenému. Zastupovat jiného 

nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož 

zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného.86

Možnost zastoupení se v případě zaměstnance může týkat pouze a výhradně 

právních úkonů, a to jak v případě, kdy je zástupcem zaměstnance osoba právnická, 

tak především v případě, kdy je zástupcem zaměstnance osoba fyzická. Není proto 

mj. možné, aby se zaměstnanec dal zastoupit při výkonu práce v pracovním poměru, 

neboť by to odporovalo jednomu z pojmových znaků závislé práce, a to sice 

                                               
84 Viz § 20 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
85 Viz § 9 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
86 Viz § 22 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
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osobnímu výkonu práce.87 Zástupcem zaměstnavatele může být jak osoba právnická, 

tak fyzická, ovšem ta pouze za předpokladu, že není zaměstnancem zastupovaného 

zaměstnavatele.

2.2.3. Obsah pracovněprávních vztahů

Třetím definičním prvkem pracovněprávních vztahů je jeho obsah, kterým se 

rozumí souhrn práv a povinností subjektů pracovního poměru, tj. zaměstnance a 

zaměstnavatele. Základem obsahu je pracovní závazek, který vždy obsahuje dvojici 

vzájemně synallagmatických práv a povinností. I pro pracovněprávní vztahy je 

platná definice závazkového vztahu, jak je uvedena v § 488 občanského zákoníku, 

dle kterého je závazkový vztah:„...právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na 

plnění (pohledávka) a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek“.88 Ať je již 

formulace těchto práv a povinností účastníků pracovněprávních vztahů v právních 

předpisech jakákoliv, vždy se bude jednat o povinnosti a jim korespondující práva, 

která odpovídají klasickému římskoprávnímu členění, tedy:

 Povinnost něco dát / právo něco dostat– např. mzdu či plat

 Povinnost něco konat / právo, aby bylo konáno– např. práci

 Povinnost něčeho se zdržet / právo, aby toto zdržení se bylo 

respektováno – např. způsobení škody

 Povinnost něco strpět / právo využít této povinnosti – např. 

omluvenou nepřítomnost v práci

Vedle pojmu „právo“ se v zákoníku práce používá pojem „nárok“, kterým je 

myšleno konkrétní právo účastníka pracovněprávního vztahu k určitému plnění 

nebo konání. Tento nárok může být peněžním, či nepeněžním plněním, a jeho 

neoddělitelnou vlastností je jeho vynutitelnost.89

                                               
87 Viz § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
88 BĚLINA, M. & KOL., Pracovní právo, 5. vydání, Praha: C. H. BECK, 2012, 599 s, Str. 89
89 Viz např. § 100 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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2.3. Pracovní poměr

Hlavním předmětem zájmu individuálního pracovního práva je pracovní 

poměr, prostřednictvím kterého se na straně jedné realizuje účast fyzické osoby 

v pracovním procesu a na straně druhé si prostřednictvím pracovního poměru 

zajišťuje zaměstnavatel pracovní sílu potřebnou k plnění aktivit, které jsou 

předmětem jeho činnosti. Ačkoliv je právní úprava pracovního poměru obsažena v

zákoníku práce, definici nám tento (ani žádný jiný) zákon nenabízí. Pouze z § 33 a § 

38 můžeme dovodit základní znaky tohoto právního vztahu.

Jedná se o vztah závazkový, jehož obsahem je pracovní závazek, tvořený 

vzájemnými právy a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň je pracovní 

poměr právní vztah dvoustranný, ve kterém zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci 

práci podle pracovní smlouvy, platí mu za vykonanou práci mzdu nebo plat a vytváří 

podmínky pro plnění pracovních úkolů a dodržování ostatních pracovních 

podmínek stanovených právními předpisy, smlouvou nebo vnitřním předpisem.

Pokyny zaměstnavatele je zaměstnanec povinen plnit osobně dle pracovní smlouvy, 

ve stanovené pracovní době, a povinnosti vyplývající z existence pracovního poměru

dodržovat. V návaznosti na předchozí kapitoly je tedy možné konstatovat, že se 

jedná o výkon závislé práce, neboť s výsledky své práce zaměstnanec nedisponuje, 

jelikož tyto přecházejí do přímé dispozice zaměstnavatele.90

Pro pracovní poměr je typický jeho smluvní základ. Zákoník práce ve své 

dřívější modulaci obsahoval ustanovení, které výslovně určilo, že pracovněprávní 

vztahy mohou vzniknout pouze se souhlasem obou účastníků daného právního 

vztahu, tedy zaměstnance a zaměstnavatele.91 Novelizace však tento paragraf, jakož i 

celou hlavu 3., odstranila, i přesto však lze z dikce zákona a jeho subsidiarity vůči 

občanskému zákoníku tento znak pracovního poměru dovodit. Pokud by ho totiž 

postrádal, jednalo by se o tzv. nucenou práci a omezení základních sociálních práv 

popsaných v předcházejících kapitolách, tedy práva na práci a práva na svobodnou 

                                               
90 Viz kapitola 3.1 této práce
91 Viz § 13 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění před novelou č. 365/2011 Sb.
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volbu povolání.92 Se smluvním základem je obvykle v závazkových vztazích také 

spojována tzv. autonomie vůle stran, kdy se subjekty mohou svobodně rozhodnout, 

zda nějaký právní úkon učiní nebo neučiní, kdo bude druhým účastníkem právního 

vztahu či jaký bude obsah a forma daného právního úkonu.

V oblasti rovnosti subjektů pracovního poměru je třeba rozlišovat situaci při 

sjednávání pracovního poměru a situaci v průběhu pracovního poměru. Při 

sjednávání pracovního poměru zůstává reálným faktem skutečnost, že rovné 

postavení existuje pouze v rovině právní – v praxi se sice občas setkáme s případem,

kdy je pro svou kvalifikaci a unikátnost ve výhodnějším postavení zaměstnanec, 

ovšem případem častějším bude výhodnější postavení zaměstnavatele, obzvláště 

v regionech s vysokou nezaměstnaností. V průběhu pracovního poměru je potom již 

nerovné postavení subjektů zcela jasné a očividné – zaměstnanec se v průběhu 

pracovního poměru dostává do podřízeného postavení, zaměstnavatel se stává 

osobou řídící.93 Tato nerovnost je částečně kompenzována řadou ustanovení, která 

ukládají subjektu nadřízenému, tedy zaměstnavateli, povinnosti k zajištění 

bezpečnosti života a zdraví svých zaměstnanců.94 Pokud by však došlo k situaci, kdy 

je pokyn zaměstnavatele v rozporu s právními předpisy, není zaměstnanec povinen

takový pokyn splnit, ačkoliv dle judikatury Nejvyššího soudu České republiky může 

být v rozporu s právními předpisy pouze takový pokyn, který je v rozporu 

s kogentním ustanovením právního předpisu, nikoliv pouhý zaměstnavatelův výklad 

takového právního předpisu.95

Organizační povaha pracovního poměru souvisí se začleňováním 

zaměstnance do organizace práce u zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že jsou 

pracovní činnosti jednotlivých zaměstnanců vzájemně propojeny a organizovány, je 

potřeba, aby se zaměstnanec podřídil pracovnímu režimu zaměstnavatele a začlenil 

se tak do organizační struktury. Směřují-li osoby vykonávající práci k určitému 

                                               
92 Viz kapitola 2.3
93 V kapitole 2.3 zmíněná tzv. dispoziční pravomoc zaměstnavatele, která dává zaměstnavateli 

možnost využívat pracovní sílu zaměstnance v mezích stanovených pracovním závazkem
94 Viz §§ 101-108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
95 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4467/2007
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společnému cíli, dodržují-li např. určitý plán výroby, je pravděpodobné, že pracují 

v pracovním poměru.96

2.3.1. Pracovní smlouva

Nejzákladnější právní skutečností, kterou se zakládá pracovní poměr, je 

pracovní smlouva. S pracovní smlouvou se setká většina fyzických osob 

v pracovněprávním vztahu, a to i vezmeme-li v úvahu druhou právní skutečnost, 

kterou se pracovní poměr výjimečně zakládá, tedy jmenování97, a dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. Pracovní smlouvu můžeme definovat jako 

dvoustranný právní úkon, který má zákonem stanovené formální náležitosti, musí 

mít písemnou formu a zároveň splňuje požadavky čl. 9 (zákaz nucených prací) a čl. 

26 (svoboda volby povolání) Listiny základních práv a svobod.98

Zásada smluvní svobody, podrobněji popsaná v předchozích kapitolách99, se 

zde uplatní jak na straně zaměstnance, který si může svobodně vybrat 

zaměstnavatele, druh práce i pracovní podmínky, za kterých chce či může pracovat, 

tak na straně zaměstnavatele, který si může svobodně vybrat, zda dotyčný uchazeč o 

zaměstnání vyhovuje svými kvalitami a svou kvalifikací jeho vlastním podmínkám a 

představám. Při sjednávání pracovní smlouvy se rovněž uplatní zásada rovnosti 

stran, jelikož žádná ze stran nemůže druhé straně smluvní podmínky vnutit.100

Smluvní volnost smluvních stran je však rovněž ovlivňována uplatňováním zásad 

rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Dle stávající právní úpravy je zaměstnavatel povinen přijímat osoby se 

zdravotním postižením, a to až do výše povinného podílu pro zaměstnávání těchto 

                                               
96 BEZOUŠKA, P., Závislá práce, Právní rozhledy, 2008, č. 16, str. 581
97 Dle § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, se jmenováním na vedoucí pracovní místo 

zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem; nestanoví-li to 

zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího organizační 

složky státu, organizačního útvaru organizační složky státu, organizačního útvaru státního podniku, 

organizačního útvaru státního fondu, příspěvkové organizace, organizačního útvaru příspěvkové 

organizace a organizačního útvaru v Policii České Republiky
98 ZACHARIÁŠ, J., & KOL., Praktikum pracovního práva,Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 216 s., str. 57-58
99 Viz kapitola 2.3 této práce
100 PÍCHOVÁ, I., K některým aktuálním problémům vzniku pracovního poměru v teorii a praxi, 

Brno: Masarykova univerzita, 1998, 216 s. str. 92
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osob. Ačkoliv by bylo možné v tomto případě namítat, že jsou smluvní princip a 

rovnost stran částečně vychýleny v neprospěch zaměstnavatele, ani v tomto případě 

není zaměstnavateli žádným způsobem stanovena povinnost přijmout konkrétního 

zaměstnance, přičemž zaměstnavatel má dokonce možnost nahradit tuto povinnost 

jiným, zákonem stanoveným způsobem.101

Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně102 a obvykle se 

vyhotovuje ve třech stejnopisech – jeden pro zaměstnavatele, jeden pro zaměstnance 

a jeden pro okresní správu sociálního zabezpečení – přičemž zaměstnanec musí 

jedno vyhotovení obdržet vždy.103 Po novele č. 365/2011 Sb. písemná forma pracovní 

smlouvy stala obligatorní, bez připuštění jakýchkoliv výjimek. Ústně uzavřená 

pracovní smlouva by byla absolutně neplatná, a práce, která by na jejím základě byla 

vykonávána, by byla považována za práci nelegální. U právnické osoby je 

nedodržení písemné formy pracovní smlouvy považováno za správní delikt, u 

fyzické osoby potom za přestupek, a může být ze strany orgánů inspekce práce 

postihováno pokutou až do výše 10 000 000 Kč.104 Mimořádnost a likvidační výše 

tohoto postihu zcela jasně ukazuje na snahu zákonodárce zabránit nelegální práci a 

jejím důsledkům v podobě daňových úniků či úniků na sociálních odvodech.

2.3.1.1. Podstatné náležitosti pracovní smlouvy

Podstatné náležitosti pracovní smlouvy jsou uvedeny v ustanovení § 34 odst. 

1 zákoníku práce. I přes mnohé novelizace zůstávají neměnné, a jsou to:

 Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat

 Místo či místa, kde má být práce vykonávána

 Den nástupu do práce

                                               
101 Viz § 81zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
102 Viz §34 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
103 Viz § 34 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
104 Viz § 12 odst. 1 písm. b) & § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
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Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu ČR, o jednotlivých částech 

pracovní smlouvy se však smluvní strany nemusí dohodnout v jednom jediném 

okamžiku, ale je možné k této dohodě dojít postupně.105

A) Druh práce

Tato zcela zásadní náležitost pracovní smlouvy omezuje dispoziční pravomoc 

zaměstnavatele se zaměstnancem. Vzhledem k tomu, že žádná legální definice druhu 

práce neexistuje, je možné dovozovat, že toto zákonodárce zcela ponechal na vůli 

stran. Definici druhu práce však můžeme najít v teoretické rovině, tedy že se jedná 

o:“Na základě dělby práce vznikající činnosti nebo skupinu činností, vnitřně 

souvisejících, kvalitativně odlišných od jiných činností a souborů činností“106 či 

že:“Okruh prací, které se zaměstnanec zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat, může 

být stanoven druhem prací, popř. stanovením funkcí, které má pracovník 

zastávat.“107 V zásadě se tedy jedná o souhrn jednotlivých opakujících se činností, 

které se zaměstnanec pro zaměstnavatele zavázal vykonávat.

Druh práce v pracovní smlouvě může být dohodnut různě, ale vždy musí být 

sjednán tak konkrétně a jednoznačně, aby byl pro obě strany určitý a srozumitelný. 

Zároveň musí být druh práce určen druhově, nikoli individuálně – zaměstnavatel se 

bude logicky vždy snažit o co nejširší vymezení druhu práce, aby mohl svému 

zaměstnanci zadávat práci z co nejširšího okruhu nabízených prací a nemusel tak 

vždy měnit pracovní smlouvu či převádět zaměstnance na jiný druh práce za 

podmínek stanovených zákonem108, zatímco zaměstnanec bude mít vždy zájem o co 

nejužší vymezení druhu práce, aby mohl vykonávat jen takovou práci, o jejíž výkon 

stojí či na kterou má potřebnou kvalifikaci a zkušenosti. V souladu s judikaturou je 

tedy třeba při sjednávání druhu práce vždy vycházet z objektivních potřeb 

zaměstnavatele a subjektivních potřeb a možností zaměstnance.109

                                               
105 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 21 Cdo 2455/2002
106 GALVAS, M., O druhu práce jako podstatné náležitosti pracovní smlouvy, Právník, 1982, č. 4 str. 

344
107 PÍCHOVÁ, I., K některým aktuálním problémům vzniku pracovního poměru v teorii a praxi, 

Brno: Masarykova univerzita, 1998, 216 s., str. 108
108 Viz § 41 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
109 Rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 214/2001
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B) Místo výkonu práce

Místem výkonu práce je myšlen vymezený prostor, ve kterém zaměstnanec 

vykonává určenou práci a zaměstnavatel je oprávněn na tomto místě práci 

zaměstnanci zadávat. Žádná legální definice místa výkonu práce, stejně jako u druhu 

práce, neexistuje, a není dokonce ani určeno, jak si jej mohou strany ve smlouvě 

určit. Musí však opět jít o místo určité, existující, ohledně jehož vymezení nemohou 

vzniknout žádné pochybnosti, a to jak v případech, kdy je vymezeno úzce (např. 

označením konkrétního pracoviště zaměstnavatele – jednou adresou) či šířeji (např. 

„Česká republika“).110

Stejně jako v případě druhu práce, i u určení místa výkonu práce je možné 

nalézt střet zájmů mezi zaměstnavatelem, který se bude snažit o co nejširší 

definování místa výkonu práce tak, aby mohl práci přidělovat na co nejvíce 

pracovištích, a zaměstnancem, který má zájem o co nejužší vymezení, aby byl 

případně chráněn proti organizační zlovůli zaměstnavatele.

C) Den nástupu do práce

Třetí a poslední nezbytnou náležitostí pracovní smlouvy je den nástupu do 

práce, neboť právě tímto dnem, sjednaným ve smlouvě, vzniká pracovní poměr. 

Skutečnost, že zaměstnanec reálně začne vykonávat své povinnosti, ke kterým se 

v pracovní smlouvě zavázal, je však nepodstatná – pracovní poměr může vzniknout i 

v době pracovní neschopnosti, a nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do 

práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci či aniž by do týdne o této překážce 

zaměstnavatele neuvědomil, má zaměstnavatel právo od pracovní smlouvy 

odstoupit.111

Způsob vyjádření nástupu práce v pracovní smlouvě je jen a pouze na 

stranách dané pracovní smlouvy, žádný konkrétní požadavek v legislativě vyjádřen 

není. Obvyklým způsobem je stanovení kalendářního dne, tedy nějakého pevného 

data, ovšem není to způsob jediný. Judikatura Nejvyššího soudu České Republiky 

k tomu uvádí, že:“Den nástupu do práce může být proto dohodnut nejen přímým 

                                               
110 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 5. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2287/2004
111 Viz § 34 odst. 2, 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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časovým údajem, jak se zobsahu rozhodnutí odvolacího soudu naznačuje, nýbrž i na 

základě jiných, konkrétním datem neoznačených objektivně zjistitelných 

skutečností, o nichž účastníci při uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít ani jistotu, 

kdy přesně nastanou, které však nepřipouštějí pochybnosti o tom, že jimi byl den 

nástupu do práce nezaměnitelně označen, a které umožňují jednoznačný závěr, 

kterým dnem pracovní poměr vznikne.“112 Z tohoto rozhodnutí je možné dovodit, že 

dané vyjádření dne nástupu do práce nesmí způsobit pochybnosti o existenci tohoto 

dne, jakož i o tom, že vůbec někdy nastane. 

2.3.1.2. Ostatní (nepodstatné) náležitosti pracovní smlouvy

Vedle podstatných a zákonem stanovených náležitostí si účastníci 

pracovněprávního vztahu mohou v pracovní smlouvě sjednat celou řadu jiných 

náležitostí, které potom s náležitostmi podstatnými tvoří celkovou obsahovou 

stránku pracovní smlouvy. Na rozdíl od zákonných náležitostí však nepřítomnost 

ostatních náležitostí nezakládá neplatnost pracovní smlouvy, a záleží pouze na 

stranách, zdali tyto náležitosti do smlouvy zahrnou či nikoli. Jak vyplývá z praxe, 

nejčastěji se jedná o ujednání o době trvání pracovního poměru, o odměně za práci, o 

zkušební době, o konkurenční doložce či o úpravě pracovní doby. Kromě těchto 

nejčastějších ujednání si však v duchu zásady „je dovoleno vše, co není zakázáno“ 

mohou zaměstnanec se zaměstnavatelem ujednat v zásadě cokoli.113

A) Doba pracovního poměru

Nejčastějším vedlejším ujednáním vedle podstatných náležitostí v pracovní 

smlouvě je dohoda o trvání pracovního poměru. Pokud si dohodu o trvání 

pracovního poměru strany sjednají, jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, 

pokud si dohodu nesjednají, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Úpravou doby pracovního poměru, respektive uzavřením pracovního poměru 

na dobu určitou, je omezena účinnost pracovní smlouvy. O způsobu, kterým má být 

tato doba vymezena, není v zákoně nic stanovené, leč opět musí být konkrétní a bez 

                                               
112 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 11. 2002, sp. zn. 21 Cdo 811/2002
113 Viz § 29 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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jakýchkoliv pochybností. Ačkoliv je pravdou, že nejčastějším způsobem určení doby 

trvání pracovního poměru je určité datum, do kterého bude pracovní poměr trvat, 

může být tato doba dohodnuta i uvedením časového období podle týdnů, měsíců či 

let, nebo dobou trvání určitých prací, jakož i na základě jiných, konkrétním datem 

neohraničených, objektivně zjistitelných skutečností, o jejichž skutečné délce 

účastníci při uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít ani jistotu, které nepřipouštějí 

pochybnosti o tom, kdy pracovní poměr na dobu určitou uplynutím sjednané doby 

skončí.114

Pokud by si strany pracovní smlouvy chtěly sjednat pracovní poměr na dobu 

neurčitou, nemusí toto ujednání pracovní smlouva vůbec obsahovat, ačkoliv v praxi 

často dochází k případům, kdy je v pracovní smlouvě nadbytečně uvedeno, že se 

uzavírá na dobu neurčitou.

B) Zkušební doba

Zkušební dobou je myšlen určitý, přesně ohraničený úsek na počátku 

pracovního poměru, jehož smyslem je umožnit oběma stranám smlouvy, tedy jak 

zaměstnanci, tak zaměstnavateli, aby si mohli v praxi ověřit, zda v pracovní smlouvě 

vyjádřené požadavky a představy splňují reálné pracovní podmínky, které si strany 

mohou ověřit až při výkonu pracovní činnosti. Zkušební doba vede k lepšímu 

vzájemnému poznání zaměstnavatele a zaměstnance, neboť oboustranně poskytnuté 

informace nemusí vždy odpovídat skutečnosti, mohou být neúplné apod.115

Specifikem zkušební doby je snadné a „bezbolestné“ ukončení pracovního 

poměru v jejím průběhu, neboť zaměstnavatel i zaměstnanec mohou pracovní poměr 

ukončit z jakéhokoli důvodu či dokonce bez udání důvodu.116 Zkušební doba je ale 

zároveň i dobou tzv. „právní nejistoty“, a to jak na straně zaměstnance, tak na straně 

                                               
114 Rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2080/2001
115 PÍCHOVÁ, I., K některým aktuálním problémům vzniku pracovního poměru v teorii a praxi, 

Brno: Masarykova univerzita, 1998, 216 s., str. 127
116 Jedinou výjimkou je § 66 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který stanoví, 

že:“Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních 

dnů…“
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zaměstnavatele, a jako taková je její maximální doba omezena, aby nemohlo 

docházet k jejímu sjednávání na dobu několika let.117

C) Odměna

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, úplatnost pracovního poměru 

dle stávajícího znění zákoníku práce již nepatří mezi jeho základní znaky, nýbrž 

mezi podmínky výkonu práce.118 V zásadě je možné systém odměňování rozdělit do 

dvou skupin, přičemž první skupinu budou tvořit zaměstnavatelé v podnikatelské 

sféře, kteří peněžité prostředky sloužící k odměňování zaměstnanců zajistit 

podnikatelskou činností, zatímco ve druhé skupině se bude jednat o zaměstnavatele, 

jejichž zdroje peněžních prostředků na odměňování jsou vázány na veřejné 

rozpočty. Z důvodu rozdílné charakteristiky zdrojů finančních prostředků tedy i po 

sjednocení úpravy odměňování zaměstnanců do zákoníku práce zůstávají rozdílné 

úpravy o mzdě a platu.119

Z praxe vyplývají v zásadě tři hlavní možnosti, kterými je možné odměnu za 

práci sjednat. Stanovení pevné částky, závislost částky na kvalitě a kvantitě 

odvedené práce či kombinace obou.

 Stanovení pevné částky – Zaměstnanec má tímto zajištěnou stejnou 

výši odměny, která není závislá na odvedené práci, ale zároveň tím 

nemá žádnou motivaci ke zkvalitnění výkonu práce

 Závislost částky na kvalitě a kvantitě odvedené práce – Zaměstnanec 

je motivován k lepším výsledkům své práce, ale zaměstnavatel nikdy 

dopředu neví, jakou mzdu bude muset zaměstnanci vyplatit

 Kombinace obou – Stanovením pevné a pohyblivé části mzdy 

v pracovní smlouvě má zaměstnanec zaručenou určitou mzdu, 

přičemž je motivován k lepším výsledkům své práce, zatímco 

zaměstnavatel zná přibližnou částku určenou na odměnu každý měsíc 

                                               
117 Viz § 31 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
118 Viz kapitola 3.1.4 této práce
119 Viz §§ 109-144 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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a přitom je pravděpodobné, že práce bude odvedena z motivačního 

důvodu podle jeho představ

V každém případě je nutno respektovat ustanovení o minimální mzdě, kterou 

je myšlená nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávních vztazích. 

Dohodnutá mzda tedy nesmí být nižší než tato minimální mzda, kterou stanovuje 

svým nařízením vláda.120

D) Konkurenční doložka

Institut konkurenční doložky je zajímavý především tím, že narozdíl od 

většiny ustanovení v zákoníku práce, slouží k ochraně zaměstnavatele. Konkurenční 

doložkou se rozumí dohoda, kterou se zaměstnanec zavazuje po skončení zaměstnání 

zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která by bylo shodná s předmětem činnosti (již 

bývalého) zaměstnavatele, nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Jelikož se 

jedná o dvoustrannou dohodu, je potřeba, aby součástí této dohody byl závazek 

zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, a to 

nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku 

z dohody vyplývajícího.121 V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu České 

Republiky je tedy možné říct, že se jedná o vzájemný závazek, při němž si bývalí 

účastníci pracovního poměru poskytují hospodářský prospěch navzájem.122

Pro uzavření konkurenční doložky platí, že může být sjednána jak v pracovní 

smlouvě, tak i v jiné, samostatné smlouvě, uzavřené mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Jedná se o takový smluvní typ, který nemusí být sjednán přímo 

v pracovní smlouvě a ani nejpozději při vzniku pracovního poměru – dohodu o 

konkurenční doložce je možné uzavřít kdykoliv za trvání pracovního poměru.

Důležitou součástí konkurenční doložky bývá často smluvní pokuta, kterou je 

zaměstnanec povinen zaplatit v případě, kdy konkurenční doložku nedodrží. Výše 

smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek dané konkrétní 

                                               
120 Viz § 111 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
121 Viz §§ 310-311 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
122 Rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1276/2001
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konkurenční doložky, ovšem vzhledem k uplatnění smluvní volnosti stran žádná 

smluvní pokuta být sjednána nemusí.

2.3.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Vedle pracovního poměru, tedy základního pracovněprávního vztahu, je 

možné vykonávat závislou práci pouze na základě dohod konaných mimo pracovní 

poměr.123 Tyto dohody se tak stávají jedním ze dvou právních úkonů, jež zakládají 

pracovní pracovněprávní vztah, jehož předmětem je výkon závislé práce, přičemž 

smyslem samotné existence dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je 

poskytnout zaměstnavateli / zaměstnanci podpůrný, doplňkový institut pro výkon 

závislé práce tam, kde se klasický pracovní poměr jeví jako nedostatečný či 

nevhodný.

O významu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jako o institutu 

doplňkovém se přímo vyjadřuje i zákoník práce, který uvádí, že:“Zaměstnavatel má 

zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.“124 Ve 

srovnání s předchozí úpravou je nynější znění přeci jen poněkud liberálnější, neb 

termín „má zajišťovat“ nahradil dřívější striktní „je povinen“. Zaměstnancům i 

zaměstnavatelům je tak poskytnuta širší autonomie ve výběru formy 

pracovněprávního vztahu, do které chtějí vstoupit.

Hlavním rozdílem mezi pracovním poměrem a dohodami o pracích

konaných mimo pracovní poměr je oslabení ochranné funkce pracovního práva, 

která je funkcí základní a nejdůležitější. Toto oslabení můžeme spatřovat v posílení 

smluvní autonomie, která vyplývá z převážně kusé úpravy zákoníku práce a je na 

smluvních partnerech, tedy zaměstnanci a zaměstnavateli, aby si ty práva a 

povinnosti, o jejichž úpravu stojí, upravili samostatně.125 Subsidiárně se použijí 

ustanovení zákoníku práce vztahující se na pracovní poměr, není-li stanoveno něco 

jiného, nicméně se mj. nepoužije úprava o:

                                               
123 Viz § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
124 Viz § 74 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
125 S autonomní úpravou se lze v praxi setkat především v oblasti odměňování
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 Odstupném – které je poskytováno jako kompenzace za ztrátu 

trvalého příjmu, jelikož dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr mají krátkodobý charakter a poskytnutí odstupného by bylo 

nelogické

 Pracovní době a době odpočinku – u valné většiny dohod si pracovní 

dobu určuje zaměstnanec sám, podle své potřeby

 Odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr –

s výjimkou minimální mzdy, vzhledem ke specifičnosti a 

krátkodobému charakteru dohod

Mezi další ustanovení, která jsou derogována, pak patří právní úprava 

dovolené, skončení pracovního poměru, cestovních náhrad aj.126 V každém případě 

se však jedná pouze o zákonné derogace skupin norem v zákoníku práce, a nic tedy 

subjektům těchto pracovněprávních vztahů nebrání v tom, aby si tato ujednání 

dohodla ve smlouvě.

Nespornou výhodou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je 

fakt, že jsou do značné míry operativní a přizpůsobivé, a jejich úprava lépe odpovídá 

specifikům jednotlivých pracovních činností než pracovní poměr. Je pravdou, že je 

této vlastnosti dosaženo na úkor ochranné funkce pracovního práva, ale trend z let 

2007-2012 v novelizaci úpravy dohod směřoval ke srovnání pozice zaměstnance,

zejména v oblasti sociálního zabezpečení, a zůstává tedy otázkou, má-li v tržní 

ekonomice tato forma výkonu závislé práce své místo, a nebylo-li by lepší ponechat 

výkon práce mimo pracovněprávní vztah v rámci právní úpravy občanskoprávní či 

obchodněprávní.127

2.3.2.1. Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti je možné definovat jako dvoustranný právní 

úkon, na jehož základě se realizuje základní pracovněprávní vztah, tedy výkon 

                                               
126 Viz § 77 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
127 KOSTADINOVOVÁ, I., Dohoda o provedení práce podle zákoníku práce nebo smlouva o dílo 

podle občanského či obchodního zákoníku, Sborník mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na 

téma Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova Univerzita, 2012, 254 s., str. 51 - 69



44

závislé práce za odměnu se zákonným omezením rozsahu. Je upravena zákoníkem 

práce128 a spolu s dohodou o provedení práce je doplňkovým pracovněprávním 

vztahem vedle pracovního poměru.

Stejně jako základní pracovní poměr je možné i dohodu o pracovní činnosti 

uzavřít na dobu určitou či neurčitou, přičemž zaměstnavatel není povinen 

rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu129 a zároveň není zaměstnavatel povinen 

přidělovat zaměstnanci práci.130 Ve srovnání s dohodou o provedení práce, u které je 

stanoven maximální rozsah práce, pro kterou je dohoda uzavírána, je v ustanovení o 

dohodě o pracovní činnosti stanoveno, že dohoda o pracovní činnosti může být 

uzavřena, i když rozsah práce nebude překračovat 300 hodin131, z čehož je možné a 

contrario dovodit, že tuto dohodu lze uzavřít i na práce, jejichž předpokládaný 

rozsah bude větší než 300 hodin. Omezení tak platí pouze ve vztahu ke stanovené 

týdenní pracovní době, čímž dává zákonodárce skrz zákoník práce najevo svou 

preferenci výkonu závislé práce v pracovním poměru. Na základě dohody o pracovní 

činnosti tedy není možné konat práci, která by v průměru překračovala polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby.132

Pro platně sjednanou dohodu o pracovní činnosti platí, že musí být uzavřena 

písemně, a musí obsahovat podstatné obsahové náležitosti, jinak je neplatná. 

Podstatnými (obligatorními) obsahovými náležitostmi jsou:

 Sjednaná práce – Musí být v dohodě vymezena jako opakující se, 

druhově vymezená činnost

 Sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá –

Maximálně v průměru polovina stanovené týdenní pracovní doby

                                               
128 Viz § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
129 Viz § 74 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
130 Čemuž odpovídá právo zaměstnance na přidělení práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní 

doby, podrobněji viz § 34b odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
131 Viz § 76 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
132 Viz § 76 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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 Odměna133

Vše ostatní je pouze na subjektech pracovněprávního vztahu, přičemž v praxi 

se u dohod o pracovní činnosti nejčastěji setkáváme s těmito nepodstatnými 

(fakultativními) obsahovými náležitostmi:

 Právo na příplatky za práci v noci, ve svátek, přesčas

 Právo na dovolenou

 Cestovní náhrady

 Výpovědní doba

 Způsob zrušení dohody o pracovní činnosti – dohodou smluvních 

stran ke sjednanému dni, jednostranně z jakéhokoliv důvodu nebo bez 

uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou začínající dnem doručení 

výpovědi, okamžitým zrušení dohody pro případy, kdy je možné 

okamžitě zrušit pracovní poměr

Pro svou značnou liberálnost si dohoda o pracovní činnosti získala širokou 

oblibu nejen mezi zaměstnavateli, kterým je skrz operativní povahu této dohody 

dána možnost pružně reagovat na potřeby svého podnikání, tak i mezi zaměstnanci, 

neb tato dohoda skýtá možnost výdělku tam, kde by pracovní poměr nepřicházel 

v úvahu, a je velice frekventovaná především u studentů.

2.3.2.2. Dohoda o provedení práce

Ještě dále jde v liberalizaci úpravy, rozšíření autonomie vůle a snížení 

ochranné funkce pracovního práva dohoda o provedení práce, a to jak ve srovnání 

s pracovním poměrem, tak ve srovnání s dohodou o pracovní činnosti. Dohodu o 

provedení práce lze definovat jako dvoustranné ujednání zakládající základní 

pracovněprávní vztah, ve kterém zaměstnanec za odměnu pro svého zaměstnavatele 

vykonává závislou práci se zákonně omezeným rozsahem. Je upravena zákoníkem 

                                               
133 V souvislosti s §§ 111 a 138 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jakož i nařízením 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
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práce134 a spolu s dohodou o pracovní činnosti je doplňkovým pracovněprávním 

vztahem vedle pracovního poměru.

Stejně jako v případě dohody o pracovní činnosti je možné dohodu o 

provedení práce uzavřít jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou, přičemž 

v dohodě musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, a to z důvodu 

vztahu k nemocenskému pojištění zaměstnance. Rozvržení pracovní doby 

zaměstnanci zaměstnavatelem jakož i zásada o povinnosti zaměstnavatele přidělovat 

zaměstnanci práci a tomu odpovídající právo zaměstnance na přidělení práce 

v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby je upraveno shodně s dohodou o 

pracovní činnosti.135

Původní rozsah hodin, na které lze dohodu o provedení práce, se ze 150 

hodin v kalendářním roce po novele zákoníku práce č. 365/2011 Sb. s účinností od 1.

1. 2012 navýšil na 300. Ruku v ruce s tímto navýšením došlo rovněž k zakotvení 

povinnosti zaměstnavatele odvádět za svého zaměstnance pojistné na zdravotní136 a 

sociální pojištění, pokud započitatelný příjem v příslušném kalendářním měsíci 

přesáhne částku 10.000,- Kč.137

Pro platně sjednanou dohodu o provedení práce, stejně jako pro dohodu o 

pracovní činnosti, platí, že musí být uzavřena písemně, a musí obsahovat podstatné 

obsahové náležitosti, jinak je neplatná. Podstatnými (obligatorními) náležitostmi u 

dohody o provedení práce jsou:

 Doba, na kterou se dohoda uzavírá

 Rozsah práce

 Odměna

U dohod o provedení práce se pak nejčastěji setkáváme s těmito 

nepodstatnými (fakultativními) obsahovými náležitostmi:

                                               
134 Viz § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
135 Viz poznámky č. 104 a 105
136 Viz § 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné všeobecné zdravotní pojištění spolu s § 7 

zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti
137 Viz §7a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
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 Sjednaný pracovní úkol – měl by mít charakter ojedinělého úkolu, 

jehož výsledkem je provedená jednorázová práce, tedy vymezení 

nikoliv druhové, ale individuální

 Právo na příplatky za práci v noci, ve svátek, přesčas

 Výpovědní doba

 Cestovní náhrady

Při takto nastavených podmínkách a z nich vyplývajícího širokého prostoru 

je pak třeba položit si otázku, zda-by nebylo vhodnější dohody o provedení práce 

zrušit a ponechat pouze pracovní poměr a další pracovní poměr v kratším úvazku, 

neb se praxe bude snažit tyto dohody využívat a tím se vyhnout nutnosti uzavírat se 

zaměstnanci pracovní smlouvy.138

                                               
138 KOSTADINOVOVÁ, I., Dohoda o provedení práce podle zákoníku práce nebo smlouva o dílo 

podle občanského či obchodního zákoníku, Sborník mezinárodní konference Pracovní právo 2012 na 

téma Závislá práce a její podoby, Brno: Masarykova Univerzita, 2012, 254 s., str. 55
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3. Švarcsystém
Toto označení pro způsob ekonomické činnosti, při které osoby vykonávající 

pro zaměstnavatele běžné činnosti nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují 

jako samostatní podnikatelé, stále vyvolává a nejspíš i bude dále vyvolávat vzrušené 

debaty, ačkoliv se jedná o pojem z počátku devadesátých let minulého století. 

Benešovský podnikatel Miroslav Švarc tehdy využil mezery v zákoně k tomu, aby 

ušetřil na výdajích spojených se zaměstnáváním osob v pracovněprávním vztahu, a 

to tak, že ve své firmě nahrazoval zaměstnance samostatnými živnostníky, se 

kterými uzavřel subdodavatelské smlouvy a zbavil se tak nejen povinnosti odvádět 

za své zaměstnance daň z příjmů, ale ušetřil i na zdravotních a sociálních 

odvodech.139

Vzhledem k stále nedohlednému konci krize ekonomického sektoru, který 

místo pomoci národním vládám s jejich hospodářskými cíly zvyšuje státní 

zadluženost a odčerpává již tak nízké prostředky, se kterými mohou vlády nakládat, 

dochází k nárůstu daňové zátěže jak pro domácnosti, tak podnikatelské subjekty. 

V rámci snižování nákladů a udržení konkurenceschopnosti jsou pak mnohé z těchto 

podnikatelských subjektů / firem nuceny propouštět své zaměstnance, nepodaří-li se 

jim najít nějaký jiný, alternativní způsob jak snížení ceny práce a v důsledku toho i 

svých nákladů dosáhnout. Jednou z takovýchto možností, ačkoliv vysoce 

kontroverzní, je švarcsystém, jehož legalizaci a dekriminalizaci vidí především 

představitelé zaměstnavatelských kruhů jako cestu k určitému ekonomickému 

oživení, zatímco tábor opačný, představovaný zejména odborovými organizacemi, 

považuje švarcsystém vzhledem k oslabení již tak nerovného vztahu zaměstnanec-

zaměstnavatel za cestu do pekla.140

                                               
139 BĚLINA, M. / DRÁPAL, L. & KOL., Zákoník práce - Komentář, Praha: C. H. Beck 2012, 1636 s, str. 

30
140 PICHRT, J., Od závislé práce přes švarc-systém k sebezaměstnávání, Sborník mezinárodní 

konference „Sociálne riziká a základné ľudská práva – výzvy pre pracovné právo 21. storočia“, 

Trnava, Trnavská univerzita, 2011, 233 s., str. 33-34
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3.1. Podstata švarcsystému

Úplně původní a nejstarší charakteristiku švarcsystému je v našem právním 

řádě možno odvodit od ustanovení zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti (dále jen 

„starý zákon o zaměstnanosti“)141, které ho zakazovalo, a tedy jako výkon plnění 

běžných úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnických nebo fyzických osob 

jinak než svými zaměstnanci, tj. jinak než v pracovněprávních vztazích.142

Postavit charakteristiku švarcsystému na zákonné povinnosti zaměstnavatele 

zajišťovat plnění svých běžných úkolů vyplývajících z předmětu své činnosti se však 

neukázala být příliš zdařilá. Za rozumnější se dá považovat definování pojmu závislé 

práce v „novém“ zákoníku práce, stejně jako uložení povinnosti tuto práci vykonávat 

toliko v pracovněprávním vztahu. Touto cestou můžeme opět dojít k nepřímé 

definici švarcsystému, tedy jako výkon závislé práce fyzickou osobou v jiném než 

pracovněprávním vztahu.

První skutečné pozitivní legální vymezení švarcsystému se objevilo až 

s účinností od 1. 1. 2012, a od stejného data byl zákonodárcem švarcsystém postaven 

výslovně mimo zákonné meze. Novelou č. 367/2011 Sb. totiž došlo ke změně 

stávající definice nelegální práce v zákoně o zaměstnanosti, a to tak, že vedle 

klasické, nikde nevykazované práce na černo pojímá i švarcsystém, tedy „výkon 

závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.“143 Potřebné harmonie 

mezi jednotlivými zákony v oblasti postihu švarcsystému je pak dosaženo 

poznámkami pod čarou, které odkazují jak na novou definici závislé práce v § 2 

zákoníku práce, tak na přikázanou povinnost vykonávat závislou práci výhradně 

v pracovněprávních vztazích v § 3 zákoníku práce.

Dle mého názoru je definice nelegální práce dle stávající právní úpravy pro 

účely charakteristiky švarcsystému dostačující. Můžeme z ní dovodit, že OSVČ

vykonávají závislou práci pro jiné podnikatele ve formálně jiných vztazích než 

pracovněprávních, přičemž neúplnost této definice ve vztahu k švarcsystému, tedy 

                                               
141 Viz § 1 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
142 BĚLINA, M., Zrušení zákazu švarcsystému?, Právní zpravodaj, 2005, č. 8, str. 8
143 Viz § 5 písm. e) bod 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
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to, že je nezávislá práce vždy vykonávána na základě nějaké smlouvy zakládající 

mimopracovněprávní vztah a nejedná se tedy o klasickou bezesmluvní práci „na 

černo“, je dána povahou dotčeného ustanovení144, které ovšem nedopadá pouze na 

švarcsystém, ale tradičně i na tuto nelegální práci „na černo“. Pro úřady inspekce 

práce, které jsou pověřeny k postihování švarcsystému145, je takto nastavená definice 

taktéž vyhovující, neboť jsou zmocněny ke kontrole a sankcionování nelegální práce 

v širším slova smyslu, přičemž zjištění přítomnosti či absence závislé práce a s tím 

související existence či neexistence pracovněprávního vztahu je pro účelný postih 

švarcsystému klíčová.

Úplné, podrobné a výstižné definování švarcsystému i nadále zůstává 

doménou právní nauky a s tou související odborné literatury. Jednou z takových 

definic švarcsystému je jeho charakteristika jako „uzavírání namísto pracovního 

poměru obchodních smluv s osobami vlastnícími živnostenské oprávnění“146. Na 

druhou stranu je možné švarcsystém popsat i dalšími způsoby, kterými je vnímán 

podnikatelskou sférou a veřejností, tedy např. jako „způsob ekonomické činnosti, při 

které osoby vykonávající pro zaměstnavatele závislou práci nejsou jeho zaměstnanci, 

ale formálně vystupují jako samostatní podnikatelé“147 či „výkon činnosti fyzické 

osoby samostatné výdělečně činné, např. s živnostenským oprávněním pro jiného 

(„objednatel“ či „odběratel“) na základě obchodněprávní nebo občanskoprávní 

smlouvy, kdy činnost OSVČ vykazuje znaky závislé činnosti“.148

Pro shrnutí je tedy možné si švarcsystém představit jako uskutečňování určité 

činnosti, vykazující dostatečné znaky pro to, aby mohla být považována za závislou 

práci, pro jiného, a to fyzickou osobou na základě smlouvy v rámci vztahů, které 

nejsou vztahy pracovněprávními.

                                               
144 ŠUBRT, B., TREZZIOVÁ, D., Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém“ od 1. 1. 2012 – I. Část, 
Práce a mzda, 2011, č. 12, str. 19
145 Viz §§ 126 odst. 1 písm. a) a 141 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
146 BĚLINA, M. / DRÁPAL, L. & KOL., Zákoník práce - Komentář, Praha: C. H. Beck 2012, 1636 s, str. 

31
147 ŠUBRT, B., TREZZIOVÁ, D., Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém“ od 1. 1. 2012 – I. Část, 

Práce a mzda, 2011, č. 12, str. 16
148 Viz poznámka č. 155
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3.2. Vznik a vývoj švarcsystému

Jak již bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, švarcsystém je spojen s osobou 

Miroslava Švarce149, který počátkem 90. let podnikal ve stavebnictví. Sám Švarc 

tvrdí, že on sám systém „zaměstnávání“ přes smlouvu o dílo nevymyslel, ale byl 

k němu v podstatě nepřímo donucen socialistickým režimem, neboť před rokem 

1989 nebylo fyzickým osobám dovoleno do pracovněprávních vztahů jako 

zaměstnavatel vstupovat.150 Důvod, proč v tomto způsobu zaměstnávání, stejně jako 

mnozí další podnikatelé, zůstal i po revoluci roku 1989, spočíval v oblasti právní 

rigidity tehdejšího zákoníku práce, zděděného z dob socialismu, který ani po 

nejnutnějších úpravách nedokázal uspokojit poptávku po flexibilnější normě 

odpovídající novým potřebám tržního hospodářství.151

Tento důvod však nebyl důvodem jediným. Tím hlavním důvodem pro 

masový rozvoj švarcsystému na počátku 90. let byly úspory, které oběma stranám 

závazkového vztahu vznikly, neboť měly mj. menší odvodové povinnosti. Tento 

důvod můžeme nazvat důvodem fiskálním, přičemž kromě této své funkce 

poskytoval podnikateli / zaměstnavateli nezpochybnitelnou konkurenční výhodu 

vůči jiným podnikatelům / zaměstnavatelům v oboru, kteří tento systém 

neaplikovali, neboť byla práce jejich dodavatelů / zaměstnanců levnější.152 Reakce 

státu na sebe nenechala dlouho čekat. I přes počáteční toleranci se politici výpadků

                                               
149 Navzdory obecně přijímané tezi není označení „švarc“ pouze počeštěným ekvivalentem 

německého slova „schwarz“ – „černý“; rozlišení je důležité především z toho důvodu, že přestože je 

od 1. ledna 2012 švarcsystém v § 5 písm. e) bodu 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, výslovně 

podřazen pod nelegální práci, není možné jej ztotožňovat s tzv.: „prací na černo“, kterou se rozumí 

„tradiční“, nikde nevykazovaná nelegální práce
150 ŠTĚTKA, J., Ten, který rozjel švarcsystém a skončil na dlažbe, Ekohon.iHNed.cz, 15. 7. 2011, 

[citováno 15. 3. 2013], dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-52306170-ten-ktery-rozjel-

svarcsystem-a-skoncil-na-dlazbe
151 PICHRT, J., Od závislé práce přes švarc-systém k sebezaměstnávání, Sborník mezinárodní 

konference „Sociálne riziká a základné ľudská práva – výzvy pre pracovné právo 21. storočia“, 

Trnava, Trnavská univerzita, 2011, 233 s., str. 33
152 Tamtéž
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příjmů plynoucích do státního rozpočtu způsobených švarcsystémem zalekli, a tuto 

praxi v roce 1992 zakázali.153

Je pravdou, že ač praktikování švarcsystému má své dopady z hlediska 

pracovněprávního, hlavní motivy jeho vzniku, rozšíření i konečného zákazu byly 

ekonomické. Trhu práce se tím, že se z několika nezaměstnaných stali podnikatelé, 

nijak neulevilo, protože skutečnost, že zaměstnavatel přemluvil své zaměstnance, 

aby s ním skončili pracovní poměr, udělali si „živnostňák“ a stali se (při stejné náplni 

práce) jeho „dodavateli“, se neprojevila ani přímým nárůstkem, ani úbytkem 

nezaměstnaných.154 Oproti tomu byla s okamžitým efektem zasažena rozpočtová 

oblast státu, neboť hlavní snahou švarcsystému bylo jednak ušetřit náklady a čas za 

jinak nezbytnou administrativní práci v souvislosti s odvody pojistného a daní 

z příjmů za klasické zaměstnance, a druhak snaha ušetřit na platbách pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění.

Od svého počátku si švarcsystém, tedy systém zaměstnávání OSVČ jinými 

podnikateli, prošel mnoha různými protichůdnými legislativními reakcemi státu, 

které by se daly shrnout takto:

 Státní benevolence– Výše popsané období od roku 1992.

 Úplný zákaz s výjimkami - Období mezi lety 1992 – 2004, kdy došlo ke 

stanovení výjimek z úplného zákazu, kterými bylo např. „...plnění 

běžných úkolů, které fyzická osoba zajišťuje sama nebo s pomocí svého 

manžela nebo dětí nebo právnická osoba prostřednictvím svých 

společníků nebo členů anebo je-li plnění běžných úkolů právnickou nebo 

fyzickou osobou svěřeno jiné právnické nebo fyzické osobě, která je 

                                               
153 ŠTĚTKA, J., Ten, který rozjel švarcsystém a skončil na dlažbe, Ekohon.iHNed.cz, 15. 7. 2011, 

[citováno 15. 3. 2013], dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-52306170-ten-ktery-rozjel-

svarcsystem-a-skoncil-na-dlazbe
154 PICHRT, J., Od závislé práce přes švarc-systém k sebezaměstnávání, Sborník mezinárodní 

konference „Sociálne riziká a základné ľudská práva – výzvy pre pracovné právo 21. storočia“, 

Trnava, Trnavská univerzita, 2011, 233 s., str. 32
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povinna toto plnění zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu 

zaměstnává v pracovních vztazích podle zákoníku práce.“155

 Postupná liberalizace - Období mezi lety 2004 – 2006, kdy po přijetí 

nového zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. sice bylo původní znění 

doslova přejato do § 13 tohoto zákona, s rozšířením výjimek na případ, 

kdy „...plnění běžných úkolů zajišťuje právnická nebo fyzická osoba 

dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce“156. První a zároveň 

poslední novelizace § 13 tohoto zákona však reflektovala diskuze ve 

společnosti ohledně praktického dopadu a uplatňování zákazu 

švarcsystému, a včlenila do něj zcela novou, zásadní výjimku ve znění:

„...jiné fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, 

zahrnuty v předmětu činnosti a nebude svěřené úkoly zajišťovat 

v zastřeném pracovněprávním vztahu.“157, která umožnila osobám 

samostatně výdělečně činným provádět plnění běžných úkolů i 

v případech, kdy neměly vlastní zaměstnance. Zákonodárce tímto 

umožnil podnikatelům realizaci svých běžných úkolů prostřednictvím 

obchodních vztahů s OSVČ bez zaměstnanců, tedy klasický 

subdodavatelský vztah.158 Po této novelizaci však vyvstala nejen 

v akademické obci otázka, jaký je vlastně skutečný smysl a praktická 

aplikace tehdejšího zákazu švarcsystému, byl-li postaven na koncepci, že 

podnikatel musí zajišťovat plnění svých běžných úkolů vyplývajících 

z předmětu své činnosti pouze svými zaměstnanci, a přitom je stanovení 

                                               
155 Viz § 1 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, po novele č. 578/1991 Sb., přičemž poslední 

z uvedených výjimek byla doplněna v roce 2000 novelou č. 369/2000 Sb., která zároveň definovala, 

které subjekty se pro tyto účely považují za pověřenou jinou právnickou nebo fyzickou osobu, a která 

umožnila podnikatelům provozování systému podnikání zvaném „Franchising“
156 Viz zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 202/2005 Sb.; jedná se o případy 

tzv. „agenturního zaměstnávání“
157 Viz § 13 odst. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 

202/2005 Sb.
158 Např. podnikatel se již nemusel obávat postihu za svěření běžných úkolů plynoucích z předmětu 

jeho činnosti na základě obchodní smlouvy živnostníkovy bez zaměstnanců, který recipročně mohl 

pro podnikatele takového úkoly vykonávat



54

výjimek natolik široké, že je samotný zákaz nejen nadbytečný, ale i 

výkladově zavádějící.159

 Vypuštění výslovné regulace - Období mezi lety 2007 – 2011, kdy byl 

v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce novelou č. 264/2006 Sb. 

celý sporný § 13 zákona o zaměstnanosti zrušen, aniž by bylo dané 

ustanovení nahrazenou jinou explicitní úpravou zákazu švarcsystému. 

Zákonodárce od nové definice v zákoně o zaměstnanosti upustil, nový 

zákoník práce však ve svém § 2 odst. 4 definoval závislou práci a dále v § 

3 stanovil povinnost konat ji pouze v pracovněprávním vztahu.160 Tímto 

došlo k nepřímému postihu švarcsystému jako výkonu závislé práce mimo 

pracovněprávní vztah, nejčastěji ve vztazích obchodněprávních. Tato 

úprava během pěti let své existence přetrvala nezměněna, ačkoliv se 

názory politické reprezentace spolu s postupující ekonomickou krizí 

vyvíjely a měnily, zejména v souvislosti se zvyšující se nezaměstnaností.161

Otázkou ovšem je, zdali renesance úvah o legalizaci švarcsystému jako 

cesty z ekonomické recese a vytváření nových pracovních míst není 

plodem vcelku rigidního charakteru českého pracovního práva, neboť 

přehnané ochranářství může odradit od vytváření nových míst 

podnikatele, kteří se i v době krize pustí do rozjezdu nejistého 

podnikatelského plánu. Takový charakter můžeme spatřovat např. v 

nemožnosti skončit pracovní poměr ze strany zaměstnavatele bez 

naplnění některého důvodu uvedeného v zákoníku práce, v povinnosti

platit odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku 

novým zaměstnancům, i kdyby pokus o rozjezd nového podniku záhy 

skončil aj.162

                                               
159 BĚLINA, M., Zrušení zákazu švarcsystému?, Právní zpravodaj, 2005, č. 8, str. 8-9
160 Viz §§ 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 185/2011 Sb.
161 Např. Národní ekonomická rada vlády (dále jen „NERV“) navrhovala legalizaci švarcsystému jako 

jedno z opatření proti hospodářské recesi
162 PICHRT, J., Od závislé práce přes švarc-systém k sebezaměstnávání, Sborník mezinárodní 

konference „Sociálne riziká a základné ľudská práva – výzvy pre pracovné právo 21. storočia“, 

Trnava, Trnavská univerzita, 2011, 233 s., str. 35
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 Opětovný výslovný zákaz - Aktuální stav od 1. 1. 2012, kdy vstoupila 

v účinnost novela č. 365/2011, kterou se mění zákoník práce, jakož i 

novela č. 367/2011 Sb., kterou se mění zákon o zaměstnanosti. Zatímco 

prvně zmiňovaný se opět nepřímo, ale zase o to důsledněji dotknul 

švarcsystému tím, že zpřesnil definici závislé práce, druhý přinesl ve 

vztahu ke švarcsystému změnu zásadnější, když novelizoval stávající 

definici nelegální práce tak, aby výslovně dopadala i na švarcsystém. Po 

pěti letech se tak do zákona o zaměstnanosti opět dostalo ustanovení 

zakazující švarcsystém.

Z výše popsaného ambivalentního vývoje reakcí státu na švacrsystém

můžeme zcela jasně dovodit, že se jedná o přístup postrádající dlouhodobou 

koncepci. To, zdali se politika státu vůči švarcsystému do budoucna ustálí, ukáže až 

čas.

3.3. Důsledky švarcsystému

Jak plyne z výše uvedeného, systém podnikání, s kterým přišel na přelomu 

80. a 90. let minulého století bývalý podnikatel Miroslav Švarc, s sebou přináší celou 

řadu důsledků, a to jak pro podnikatele / zaměstnavatele, tak pro podnikatele / 

zaměstnance. Pro první kategorii přináší řadu výhod, díky kterým je otázka jeho 

úpravy stále aktuálním a diskutovaným tématem, ovšem zapomínat nesmíme ani na 

různá úskalí, která vznikají nejen v souvislosti se současným, jednoznačně 

negativním stanoviskem zákonodárců.

3.3.1. Důsledky v oblasti pracovněprávní - výhody

V souvislosti s ochranářskou funkcí pracovního práva a s ní spojenou limitací 

autonomie vůle stran pracovněprávních vztahů mají díky švarcsystému podnikatelé / 

zaměstnavatelé výhodu v rovině vzájemných práv. V klasickém pracovněprávním 

vztahu totiž vůči zaměstnanci plyne zaměstnavateli celá řada povinností, které jsou 

v úzkém vztahu se zaměstnancovými oprávněními vůči zaměstnavateli. 

Z ustanovení zákoníku práce, které stanoví, že zaměstnavatel je mj. povinen 
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zaměstnanci „...vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat 

ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené 

vnitřním předpisem“163, jasně vyplývá široká škála oblastí, ve kterých je úkolem 

zaměstnavatele se ve prospěch zaměstnance nějakým způsobem aktivně angažovat.

V klasickém pracovněprávním vztahu tedy mj. platí, že:

 Zaměstnavatel je v oblasti vlastní organizace práce povinen 

rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu, a to s ohledem na její 

maximální týdenní délku a maximální délku směny, nepřetržitý 

odpočinek mezi jednotlivými směnami a v týdnu, případnou práci 

přesčas, noční práci nebo pracovní pohotovost, stejně jako poskytovat 

zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech.164

 Zaměstnavatel má na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

povinnosti zabezpečit ochranu zdraví a životů svých zaměstnanců při 

výkonu práce, a to vytvořením zdraví nezávadného a bezpečného 

pracovního prostředí, školeními a informováním o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci v souvislosti s vykonávanými pracemi, 

poskytováním ochranných pracovních a mycích prostředků apod.165

 Zaměstnavatel je v oblasti odměňování povinen za práci přesčas a ve 

svátky vyplácet zaměstnanci příplatky nebo poskytovat náhradní 

volno, a za práci o sobotách a nedělích, noční práci či práci ve 

ztíženém pracovním prostředí vyplácet příplatky, v případě pracovní 

pohotovosti odměnu.166

 V případě nemoci či úrazu má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy 

nebo platu ze strany zaměstnavatele po dobu prvních tří týdnů 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, vyjma tzv. „karenční

doby“167, přičemž až v následujícím období se nároková povinnost 

                                               
163 Viz § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
164 Viz §§ 78 - 100 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
165 Viz §§ 101 – 108 zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce
166 Viz §§ 114 – 118 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
167 Doba prvních 3 dnů dočasné pracovní neschopnosti
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přesouvá na stát168. Bez ohledu na vlastní zavinění a porušení předpisů 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pak zaměstnavatel odpovídá 

zaměstnanci objektivně v případě trvalých následků způsobených 

pracovním úrazem či nemoci z povolání.169

 V oblasti skončení pracovního poměru může zaměstnavatel se 

zaměstnancem rozvázat pracovní poměr jen z taxativně stanovených 

důvodů, přičemž každý z těchto důvodů má své specifické podmínky, 

které je k úspěšnému rozvázání pracovního poměru potřeba naplnit.170

Tento demonstrativní výčet nám pro vykreslení toho, co vše v případě 

zaměstnávání OSVČ místo zaměstnanců odpadá, stačí. Pro zaměstnavatele to 

znamená úsporu nejen finanční, ale i organizační a časovou. V konkrétním případě 

se zainteresované strany mohou samozřejmě díky zásadě smluvní autonomie 

domluvit i tak, že bude faktický zaměstnavatel poskytovat zaměstnané OSVČ 

některé či i všechny zaměstnanecké výhody, ale v praxi se to bude týkat v drtivé 

většině těch zaměstnaneckých oprávnění, která jsou pro svou povahu základní a 

obvyklá i v případech jiných činností.171

Ačkoliv se může zdát, že z pracovněprávního hlediska neexistující ochrana 

zákoníkem práce bude zaměstnaným OSVČ přinášet spíše nevýhody než výhody, 

nemusí to tak vždy být a konkrétní pracovní situace musí být nahlížena 

komplexněji, spolu s finančními výhodami, jež švarcsystém může přinášet. Bude se 

jednat o případy, kdy nejsou zaměstnané OSVČ k takovéto formě spolupráce 

nuceny, a to ani faktickými poměry, ani stanoviskem faktického zaměstnavatele, a 

takovýto výkon práce je jejich vlastním svobodným rozhodnutím na základě 

dohody. Pokud taková zaměstnaná OSVČ odvádí dobrou práci a je pro tuto práci 

žádaná, je pro ni možné si vydělat nepoměrně víc než v zaměstnaneckém pracovním 

                                               
168 Viz §§ 192 – 193 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, spolu s § 23 zákona č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění
169 Viz §§ 365 – 390 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
170 Viz § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Jedná se o dohodu, výpověď, 

okamžité zrušení nebo zrušení ve zkušební době
171 Např. poskytnutí vlastního nářadí k výkonu práce, přestávka v práci na jídlo a oddech apod.
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poměru, který by se pro účely jejich podnikání mohl zdát příliš svazující, a k tomu 

nemusí být se svým očekávaným výdělkem navázáni pouze na jednoho faktického 

zaměstnavatele.

3.3.2. Důsledky v oblasti pracovněprávní - rizika

První riziko představuje možnost překvalifikování vzájemného vztahu 

v případech navenek obchodněprávních vztahů, kterými jsou zastřeny vztahy 

pracovněprávní, tedy kdy bylo skutečnou vůli „podnikatelů“ uzavřít pracovní 

smlouvu, kterou by se založil klasický pracovní poměr – ovšem oproštěný od 

zatěžujících odvodů státu. V případě soudního sporu by se faktičtí zaměstnanci 

mohli na svých zaměstnavatelích domáhat všech zákonných nároků pro ně 

z klasického pracovního poměru plynoucích, a to zřejmě s úspěchem.172

Dále se v souvislosti s programovým zaměřením vlády a jejího politického 

zaměření mj. na potírání nelegálního zaměstnávání se v rámci jakéhosi novodobého 

honu na čarodějnice vystavují podnikatelé zaměstnávající OSVČ riziku postihu na 

úseku správního trestání v podobě pokut ukládaných inspektoráty práce. S účinností 

od 1. 1. 2012 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu za správní 

delikt „umožnění výkonu nelegální práce“ až do maximální výše 10 000 000,- Kč 

s nově stanovenou minimální výší této pokuty, tedy 250 000,- Kč, pod níž nelze při 

ukládání sankce za tento správní delikt jít.173

V souvislosti s moderními teoriemi o posilování vazeb mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, a v souvislosti s požadavkem na zajištění kvalitních a stálých 

pracovních výkonů můžeme za riziko brát i fakt, že vzhledem k předpokládané vyšší 

fluktuaci osob práci vykonávajících může zaměstnavateli v důsledku chybět stabilní 

vlastní tým loajálních a prověřených pracovníků.174

Bez rizika ovšem nezůstávají ani zaměstnaní OSVČ, kterým při odhalení 

jejich participace ve švarcsystému hrozí pokuty, konkrétně fyzické osobě za 

                                               
172 ERÉNYI, T., Švarcsystém – pomoc i právní rizika, Personální a sociálně právní kartotéka, 2010, č. 

3, str. 3
173 Viz § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
174 LAZAREVIČ, A., Vyplatí se švarcsystém? Spočítali jsme, kolik ušetříte, 5. 3. 2012., [citováno 23. 3. 

2013], dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/vyplati-se-svarcsystem-spocitali-jsme-kolik-usetrite/
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přestupek výkonu nelegální práce až do výše 100 000,- Kč.175 Zároveň můžeme 

z výše uvedeného odvodit, že ačkoliv mají v takovém poměru většinu povinností 

běžných zaměstnanců, oproti nim však zpravidla nedisponují většinou jejich 

oprávnění.

3.3.3. Důsledky v oblasti sociálního zabezpečení a daní -
výhody

Na původním a výše podrobněji rozebíraném důvodu vzniku švarcsystému, 

kterou byla finanční a administrativní úleva pro podnikatele / zaměstnavatele, se 

v dnešní době nic nezměnilo. Podnikatelům se z hlediska finančních úspor stále 

zaměstnávat pracovníka se živnostenským oprávněním namísto řádného 

zaměstnance vyplatí.

Tzv. superhrubá mzda, která představuje základ daně pro stanovení daně 

z příjmů zaměstnance ze závislé činnosti, v sobě zahrnuje celkové finanční náklady 

zaměstnavatele na zaměstnance v pracovním poměru. Vypočíst ji můžeme součtem 

hrubé mzdy zaměstnance, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které je státu 

povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel.176 Přistoupíme-li k výpočtu 

povinného pojistného z průměrné mzdy, zjistíme, že tyto položky představují 

nemalé, pravidelně vynakládané částky zaměstnavatelem na každého 

zaměstnance.177 Podnikateli se tedy vyplatí podnikat na švarcsystém, byť by 

zaměstnával i jen jednu konkrétní osobu na v pozici OSVČ místo pozice 

zaměstnance.

V souvislosti s postupující krizí tato výše popsaná finanční výhoda umožňuje 

řadě drobných podnikatelů mít vůbec nějaké zaměstnance a v důsledku toho i reálně 

podnikat. V této souvislosti je možné připomenout již zmiňovanou úvahu NERV-u 

                                               
175 Viz § 139 odst. 3 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
176 Pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je stanovena sazba 

25% nebo 26%, pro pojistné na zdravotní pojištění sazba 9% 
177 V případě měsíční průměrné hrubé mzdy v České republice v prvním čtvrtletí roku 2013 ve výši 

25 101,- Kč bude superhrubá mzda činit částku 33 700,- Kč, přičemž rozdíl mezi superhrubou a 

hrubou mzdou ve výši 8 599,- Kč bude představovat částku odvedenou státu na pojistném na sociální 

a zdravotní pojištění, jakož i úsporu podnikatele provozujícího švarcsystém 
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v souvislosti s legalizací švarcsystému jako jedním z protikrizových opatření 

vzhledem k problematice nezaměstnanosti, kdy si jeden podnikatel místo jednoho 

zaměstnance v pracovněprávním poměru může dovolit dva „zaměstnance“ v poměru 

obchodněprávním.

Neméně důležitá je administrativní výhoda podnikatelů, kteří zaměstnávají 

OSVČ, neboť jim prakticky odpadá téměř veškerá administrativa v souvislosti se 

mzdovou agendou. V pracovněprávním poměru má skutečný zaměstnavatel vedle 

všech výše uvedených odvodů pojistného ještě i povinnost z vypočítané superhrubé 

mzdy pomocí 15 % sazby daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tuto daň 

vypočítat, po odečtení slev na dani ji zaměstnanci srazit ze mzdy a odvést státu, 

stejně jako vypočítat, srazit ze mzdy a odvést státu i tu část pojistného na sociální a 

zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnanec.

Podíváme-li se na finanční stránku švarcsystému z pohledu zaměstnané 

OSVČ, zjistíme, že i pro ni může být tento způsob organizace vyhovující. V důsledku 

toho, že faktický zaměstnavatel dosáhne určité peněžní úspory na platbách 

pojistného státu, je zde prostor pro to, do maximální výše této částky mzdu 

zaměstnancovi zvýšit, aby tím kompenzoval výdaje na platby pojistného, které musí 

jako OSVČ ze svého výdělku odvést státu178, jakož i jiné zaměstnanecké požitky. Ve

chvíli, kdy má OSVČ odvádí státu pouze minimální daň z příjmů z podnikání a na 

povinné pojistné si platí pouze minimální měsíční zálohy179, bude její výdělek ve 

většině případů nepochybně vyšší, než kdyby byla svým faktickým zaměstnavatelem 

zaměstnána v pracovním poměru.

3.3.4. Důsledky v oblasti sociálního zabezpečení a daní -
rizika

Správci daně, tedy příslušné finanční úřady, mohou na základě daňových 

kontrol daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

faktickým zaměstnavatelům za kontrolovaná zdaňovací období dodatečně vyměřit 

                                               
178 Viz zákon §§ 6 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
179 Pro rok 2013 platí, že minimální výše zálohy pojistného OSVČ na sociální pojištění je 1890,- Kč, 

minimální výše zálohy pojistného OSVČ na zdravotní pojištění 1784,- Kč 
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daň z příjmů ze závislé činnosti, kterou státu za své pracovníky, u kterých finanční 

úřady zjistily a prokázaly závislou činnost180, neodvedli, a to včetně sankcí v podobě 

penále nebo úroků z prodlení. Na základě výsledků kontrol řádných odvodů 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění tak mohou stejným způsobem příslušné 

okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny zaměstnavatelům 

dodatečně předepsat k úhradě neodvedené pojistné a penále z nedoplatků. Tím 

hlavním a největším rizikem tedy zůstává možnost finančního postihu ze strany 

správních orgánů, který vzhledem k potencionálním miliónovým částkám může být 

v mnoha případech likvidační.181 Přesah do roviny trestněprávní je také možný, a to 

při naplnění skutkové podstaty trestného činu neodvedení daně, pojistného na 

sociální zabezpečení a podobné povinné platby.182

Pro zaměstnané OSVČ plyne rizik více. Minimální či nízké odvody 

pojistného na důchodové pojištění v dlouhodobém horizontu pro tyto lidi 

představují riziko nízkých penzí, a to i v případě, kdy se stanou invalidními, neboť 

výše invalidního důchodu je taktéž odvislá od výše odvodů pojistného. V oblasti 

systému nemocenského pojištění hrozí OSVČ, které na něm neparticipují, že se 

v případě dočasné pracovní neschopnosti způsobené nemocí nebo úrazem ocitnou ve 

finanční tísni, neboť na dávky nemocenského nárok mít nebudou.

                                               
180 Viz § 6 odst. 1 písm. A) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
181 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 1 Afs 53/2011
182 Viz § 241 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
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Závěr

Pracovní právo je jedním z právních odvětví, které se detailně a do důsledků 

dotýká téměř každého občana. Zároveň je to však odvětví, ve kterém díky 

technologickému vývoji probíhají snad největší a nejrychlejší změny, na které je 

potřeba pružně reagovat, a to ať už se jedná o vytváření specifických pracovních 

pozic, jejichž existenci bylo obtížné či dokonce nemožné předvídat, nebo přímo 

různý a dříve nemyslitelný způsob výkonu práce. V 21. století je zkrátka dynamika 

světa práce značná, a je otázkou, jakým směrem a jestli vůbec má být pracovním 

právem regulována.

Z výše popsané dikce a vývoje pracovního práva v českých podmínkách 

můžeme nalézt snahu zákonodárce, aby si pracovní právo zachovalo svou roli 

v účinné ochraně slabší smluvní strany, jakož i snahu rozumně nastavit právní rámec 

pro harmonický průběh pracovněprávních vztahů. Jedním z těchto projevů je i 

neustále se měnící a vyvíjející úprava závislé práce, a to i přesto, že nalézt dokonale 

výstižnou a nezpochybnitelnou definici tohoto fenoménu je takřka nesplnitelné.

Dle mého názoru je vymezení závislé práce v naší současné právní úpravě 

dostatečné. Problémem však zůstává, že úprava sama o sobě nepřináší efektivní 

uplatňování pracovněprávních norem tam, kde je pro ně místo. Zásadní roli v tomto 

musí sehrát vynucování uplatňování nastavených pravidel prostřednictvím 

kontrolní činnosti prováděné státními orgány a rozhodovací činnosti soudů.

V otázce švarcsystému je zřejmé, že se i přes hrozbu likvidačních pokut jedná 

a bude jednat o jev vysoce frekventovaný, neboť se oběma stranám zastřeného 

pracovněprávního vztahu vyplácí. Toto tvrzení můžeme doložit převahou výhod, 

které se účastníkům zastřeného pracovněprávního vztahu nabízejí, a které jsou 

v době pokračující ekonomické krize velkým lákadlem především z hlediska 

minimalizace nákladů na podnikání. Tím převažujícím důvodem, proč se tolik 

zaměstnavatelů i přes možné postihy ze strany státních orgánů švarcsystému 

dobrovolně účastní, je tedy dle mého názoru atraktivita finančních výhod. Bylo by 

vhodné provést změny v zákonech týkajících se sociálního a zdravotního pojištění, 
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jakož i v zákonech daňových, neboť švarcsystém se jako každý nežádaný jev bude 

vyskytovat pouze tak dlouho, dokavaď se bude vyplácet.

Zároveň by hlavním úkolem do budoucna mělo být provést změny i 

v předpisech pracovněprávních, aby došlo k rozšíření smluvní volnosti účastníků 

pracovního procesu při zachování nutného standardu ochranného zákonodárství. 

Přílišná svázanost a rigidita pracovního práva totiž nesvědčí dle mého názoru ani 

jedné ze stran pracovněprávního vztahu, a jen rozevírá mezi těmito stranami 

pomyslné nůžky, které v důsledku místo kooperace a spolupráce vytváří až třídní boj 

ve stylu „my a oni“.
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Dependent labour, including the issue of so-called 

“švarcsystem”

Summary

The master’s thesis provides a thorough interpretation of the Czech legal 

regulation of dependent labour, including the issue of the so-called švarcsystem. In 

order to achieve such purpose, the thesis uses information from the Act No. 

262/2006 Coll., the Labour Code, as amended, the Act No. 435/2004 Coll., The 

Employment Act, as amended, available doctrinal literature and case law of Czech 

courts and the European Court of Justice.

The resulting interpretation is used in order to determine whether the 

concept of dependent labour is defined thoroughly enough to accomplish the 

purpose of securing ones legal certainty in his working relationships. General 

conclusion in that field is that as far as the legal basis goes, the Czech legislative 

body achieves a decent level of theoretical construction of the concept, however, the 

question remains whether it is actually needed to have such a concept in the fast 

progressing world of labour interactions in the 21st century.

When evaluating the undesired phenomen of švarcsystem, which draws a lot 

of income from the state budget, it is suggested that the Czech legislative body 

should try a different approach than simple controls and exemplary punishments of 

interested parties. It is concluded that by making the necessary changes in czech 

legislation by making the practice of švarcsystem not worth it by different means, it 

will get into decline.
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