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Úvod 

 Otázka zákonného vymezení závislé práce, tedy vymezení činností, které budou 

podřízeny režimu pracovněprávního vztahu, je otázkou pro odvětví pracovního práva 

závažnou a dosud problematickou. Problematičnost této úpravy bezesporu spočívá i v 

současné pestrosti lidských výdělečných činností, kdy v rozvinuté tržní ekonomice je 

více jak 80% osob zaměstnáno v odvětví služeb. Proti odvětvím zemědělství a průmyslu 

je odvětví služeb mnohem různorodější a variabilnější z hlediska organizace práce. 

Nabízené služby jsou odpovědí trhu na nekonečně pestrou škálu potřeb lidských i 

potřeb podnikatelských subjektů. Nepřekvapí proto, že právě odvětví služeb nejčastěji 

zahrnuje výdělečné činnosti, jejichž praktický výkon nemusí vždy odpovídat 

standardnímu vymezení pracovního vztahu a standardnímu pojetí práce v myšlenkovém 

systému: „pracoviště, pracovní doba, odměna za práci“. Těmito specifickými činnostmi 

z oblasti služeb, které ne vždy hladce zapadají do paradigmatu závislé práce, jsou 

obvykle činnosti v oblasti sportu, umění a marketingu. Jejich specifika působí, že jsou 

v praxi často smluvními stranami upravovány mimo pracovní poměry, ačkoli je 

přinejmenším nejasné, že se již nejedná o závislou práci.  

 Předmětem zájmu této práce je právě jeden z těchto pro posuzování závislé 

práce problematických oborů a to obor modelingu. Profesionální modeling je spíše 

malým oborem, o jehož fungování se zajímá pouze úzká řada osob, které v něm působí. 

Profesionální modeling není jen nárazovým plněním několika velmi výhodných 

zakázek, jak někdy nabízejí některé příběhy ze světa tzv. „supermodelek“. Mnohem 

častěji se jedná o cílevědomou a soustavnou práci zajišťující standartní zdroj příjmů, 

nebo příjmy při studiu. Běžný modeling je také činností, která nemá jasné kontury 

pracovního poměru a v praxi je upravován na bázi obchodněprávních vztahů. Tyto 

obchodní vztahy však přináší minimální míru ochrany samotným modelkám a jejich 

nejisté postavení, kdy vzhledem ke svým kontraktům nemají modelky jistotu příjmu ani 

nemají svobodu tuto nejistotu podnikatelsky překlenout. Cílem této práce je tuto situaci 

analyzovat z právního pohledu a nalézt způsoby, jak ji zlepšit.  

 Hlavní příčinou problematického postavení modelek se zdá být míchání dvou 

odlišných přístupů, kdy se v jejich právním postavení sbíhá závislost a podnikatelská 

autonomie vůle. Jinými slovy jevy ze světa pracovněprávního a světa 
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obchodněprávního. Takovéto jevy se mohou vyskytovat převážně tam, kde dochází 

k zakrytí pracovních vztahů vztahy samostatně výdělečných osob. V souladu s tím si 

práce stanovuje ke svému cíli následující hypotézu: „Současná praxe standardního 

profesionálního modelingu v právním prostředí České republiky je zakrytou závislou 

prací vztahem obchodněprávním“. Klade si otázku, jaké je skutečné postavení stran 

v tomto světě, kde jsou hranice závislé práce spíše nejasné. Dosáhne ještě 

pracovněprávní úprava do světa modelingu, nebo tam již nepatří?  

 K naplnění svého cíle je práce rozdělena na dvě kapitoly, na kapitolu teoretickou 

a praktickou. Ve své první kapitole práce identifikuje základní ochrannou funkci 

pracovního práva a z ní vyvozuje potřebu pro kvalitní vymezení objektu pracovních 

vztahů, závislé práce. Legální i doktrinální kritéria závislé práce však podrobuje 

kritickému hodnocení autora v kontextu moderních způsobu řízení zaměstnanců a tím 

předkládá žádoucí způsoby jejího výkladu. Ty poslouží při hodnocení praxe modelingu 

v druhé kapitole, která pojednává o zdrojích výzkumu, testuje stanovenou hypotézu a 

navrhuje řešení současné situace.  
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1.  Závislá práce 

 

 Před přistoupením k právnímu posuzování odvětví modelingu je třeba 

poskytnout určitý teoretický základ. Popis právní reality modelingového světa může být 

smysluplný pouze v případě, že přiblíží nejen okolnosti, podobu a specifika práce 

modelek, ale také i východiska právní úpravy, její možnosti a původ. Jinými slovy: než 

je možné přistoupit ke zkoumání, zda práce modelek má blízko k závislé práci, je třeba 

poskytnout informace k pojmu samotnému a metodám, kterými fenomén závislé práce 

rozpoznáváme.  

 Práce obsahuje navíc několik kapitol zabývajících se smyslem pracovního práva 

jako takového. Tyto kapitoly předcházejí vymezení závislé práce, protože před 

samotným vymezením závislé práce je dobré uvést, v čem spočívá smysl takového 

vymezení a proč vymezování závislé činnosti důležité nejen právně, ale v oblasti 

sociální a ekonomické. 

 

1.1. Pracovní právo a jeho funkce 

 

 Pracovní právo je právním odvětvím historicky spadajícím pod právo občanské, 

v České republice je však považováno za samostatné právní odvětví. Pracovní právo 

upravuje právní vztahy umožňující základní lidskou potřebu zajistit si obživu výkonem 

prací pro jiného. Teorie člení pracovní právo na tři oblasti. První oblastí je právo 

individuální, tedy zjednodušeně řečeno vztahy vznikající mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. Druhou oblastí je kolektivní právo, sloužící k doplnění práva 

individuálního a upravující diskurz na úrovni sdružení, tedy jakýsi nadindividuální 

rozhovor o sladění zájmů pracujících a zaměstnávajících osob. Třetí oblastí pracovního 

práva je oblast práva zaměstnanosti, regulující právní postavení osob, které stojí mimo 

pracovní poměry a svou práci na trhu práce nabízejí.
1
 

                                                           
1
 Bělina a kol.  Pracovní právo, Praha: C.H. Beck,  2010 str. 3-4 
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 Tyto tři oblasti pracovního práva a jejich podoba jsou reakcí na potřeby 

společnosti regulovat vztahy při výkonu lidské práce. Vyvíjeli se postupně jako nástroj 

k plnění funkce pracovního práva. Tu můžeme rozdělit na dvojí funkci a to na funkci 

ochrannou a funkci organizační. Práce se zabývá smyslem pracovního práva a ve svých 

dalších kapitolách mu věnuje prostor, neboť funkce a smysl pracovního práva je zásadní 

pro formulaci důvodů, pro které má být jasně rozlišitelné, na které činnosti se 

pracovněprávní regulace vztahuje. Jinými slovy smysl pracovněprávní úpravy je 

podstatný pro formulaci důvodů, proč je potřeba závislou práci vymezovat. I hledání 

těchto důvodů je hlavním úkolem pracovněprávní vědy.
2
 

 

1.1.1. Ochranná funkce pracovního práva 

 

 Ochrana jedince před bezprávím je základním posláním práva jako takového. Na 

právo můžeme nahlížet jako na společenský nástroj směřující k spravedlivému 

uspořádání poměrů ve společnosti sloužící jejímu řádnému fungování.  

 V oblasti pracovních vztahů se ochrana práva vyskytuje v různých podobách. 

Může jít například o ochranu před nemocí či zraněním pomocí různých zákazů či 

bezpečnostních norem, ochrana tradiční občanskoprávní zásady „pacta sunt servanta“ 

před nedodržováním domluvených pravidel, nebo např. ochrana veřejného zájmu, práv 

cizinců a podobně. Bez ochrany práva i v oblasti pracovní si těžko lze představit 

fungující společnost. Nejčastěji je však ochranná funkce pracovního práva vnímána 

v kontextu ochrany slabší strany před vymáháním nedůstojných a s řádným 

uspořádáním právních poměrů neslučitelných podmínek. I tato ochrana je totiž 

společensky přínosná a důležitá. Pracovní právo vstupuje do smluvní volnosti stran 

s příkazy na minimální obsah jejich uspořádání. Důvodem pro oslabení smluvní 

volnosti je existence faktické nerovnosti mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.  

 I když v dnešní době existují názory zpochybňující nutnost pracovního práva 

plnit svou historickou funkci ochrany slabší smluvní strany, je ochranná funkce 

                                                           
2
 J. Stránský: POJEM ZÁVISLÁ PRÁCE A JEHO VÝZNAM PRO VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PRACOVNÍHO PRÁVA, 

str. 23 v publikaci: GREGOROVÁ Zdeňka, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 
PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby, 1. Vydání  2012 
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pracovního práva obecně vnímána právní teorií jako klíčová.
3
 Vzhledem ke své 

ochranné funkci bývá pracovní právo považováno i za součást práva sociálního.
2
 

Důvody lze nalézt jak v rovině sociální a etické, tak i v rovině ekonomické a 

lidskoprávní. Mnoho jich skýtá i prostá historická zkušenost a to převážně z dob raného 

kapitalismu. V této době, tedy asi ve druhé polovině 19. Století, se silně projevují 

neduhy čerstvého tržního hospodářství a co je podstatnější, naprosto volného právního 

pole pro ujednání mezi osobami nabízejícími a poptávajícími na trhu práce. 

Neregulované zaměstnávání přinášelo značně nežádoucí sociální úkazy, jakými byly 

nehygienické, nebezpečné a často smrtelné pracovní podmínky, zaměstnávání dětí a 

mnohdy nenávratný sociální dumping. Úkazy, které se staly ústředním bodem tvorby 

mnoha sociálních kritiků té doby a vyvíjely tlak na změnu a rozčarování ze současných 

poměrů.
4
 Ukazuje se, že smluvní autonomie podřizuje obsah pracovních dohod čistému 

ekonomickému kalkulu a prosazování zájmů pouze silnějších hráčů. Pro ilustraci v roce 

1910 bylo ve Spojených státech amerických zaměstnáno přes 2 milióny dětí, často 

v podmínkách, které znemožňovaly jejich běžný vývoj. Minimální standarty pro práci 

dětí byly stanoveny až v roce 1916.
5
  

 V Evropě byla reakce na tyto úkazy poněkud rychlejší a v 19. století dochází 

k postupnému vyčleňování pracovního práva z práva občanského. Je reakcí na potřeby 

regulace oblasti lidské práce. V té se projevuje nevyrovnanost mezi pozicemi 

zaměstnance a zaměstnavatele v prosazování svých zájmů a to navzdory základnímu 

právnímu principu civilního práva, kterým je právní rovnost stran. Mluvíme zde o 

nerovnosti smluvních stran de facto. Pomalu dochází k emancipaci práva pracovního 

z práva občanského v rámci tzv. ochranného či sociálního zákonodárství. 

Legislativními zásahy do smluvní volnosti se zakazují určitá pro zaměstnance až příliš 

drastická ujednání, nebo se těmto ujednáním dává rámec, mimo který nelze vybočit. 

Postupně se utváří odvětví individuálního pracovního práva a profiluje se jeho ochranný 

smysl. 

 

                                                           
3
 Bělina a kol.  Pracovní právo, Praha: C.H. Beck,  2010 str. 4 

4
 Například práce Karla Marxe: Kapitál, Praha : Svoboda, 1980, nebo práce Charlese Dickens: Oliver 

Twist, Slovart, 2013 
5
 Documentation of Child Labor: http://www.archives.gov/education/lessons/hine-photos/ [cit. 

1.12.2013] 

http://www.archives.gov/education/lessons/hine-photos/


7 
 

1.1.2. Důvody faktické nerovnosti stran 

 

 Historický vývoj a současnou podobu pracovního práva nelze zpochybnit. 

Objevují se však názory zpochybňující oprávněnost ochranné funkce pracovního práva 

a existenci faktické nerovnováhy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jaké jsou 

tedy ony faktické důvody nerovnosti stran?  

 S rozvojem moderní společnosti přichází hlubší specializace práce, kumulace 

kapitálu a systémové přístupy k organizaci práce a vedení zaměstnanců. Je zřejmé, že 

s rostoucí specializací jedince a vstupem nových technologií roste i závislost člověka na 

konkrétním pracovním odvětví. Některé profese pro jejich kapitálovou náročnost 

jednoduše již nelze dělat pouze vlastním přičiněním, tedy samostatným podnikáním 

jednotlivce. Můžeme si asi jen těžko představit člověka, který opouští pozici 

strojvedoucího s tím, že se bude dále živit přepravou lidí tzv. vlastníma rukama. Přestup 

na moderní společnost tedy prohloubil závislost jedince na konkrétní pozici, ke které se 

specializoval a na jejímž výkonu se dohodl s jiným subjektem poskytujícím nutný 

kapitál.  

 Lze namítnout, že závislost zaměstnance na oboru, ke kterému se specializoval 

lze v svobodné společnosti překlenout rekvalifikací a takováto námitka je pochopitelně 

správná. Zvláště v dnešní době, se projevují rychlé strukturální změny v ekonomice, 

některá odvětví celá mizí, zatímco jiná zažívají dramatický nárůst. Ve spojených státech 

amerických již léta prudce klesá produkce ocelářství a roste produkce počítačových 

komponentů.
6
 Zaměstnanec musí být připraven tyto změny reflektovat a přizpůsobit se 

jim. Rekvalifikace však přináší své náklady a zabere nějaký čas. Během tohoto času se 

jedinec vyskytuje ve velmi zranitelné pozici, tvoří součást toho, co ekonomická teorie 

nazývá strukturální nezaměstnaností. Tato nezaměstnanost vzniká přirozeně bez 

zavinění zaměstnance a oslabuje jeho tržní pozici.  

 Kromě závislosti zaměstnance na úzkém oboru své specializace je jeho 

postavení determinováno jeho silnější závislostí hospodářskou. Tím se rozumí 

skutečnost, že ztráta zaměstnání ohrožuje jedince existenčně, neboť je zpravidla 

                                                           
6
 Robert Frank, Ben Bernanke: Ekonomie, Grada 2005, Str. 537 
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jediným zdrojem jeho příjmů. Mnohem častěji nastává situace, kdy důsledek skončení 

pracovního poměru pro zaměstnance svou závažností dramaticky převyšuje důsledek, 

který má skončení pracovního poměru pro kapitálovou entitu, tj. zaměstnavatele. 

 Nerovnost postavení se dále skrývá v samotném pojmovém vymezení toho, co je 

závislá práce. Závislá práce je vymezena vztahem nadřízenosti a podřízenosti. 

Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práci dle potřeb zaměstnavatele a řídit se jeho 

pokyny. Během existence pracovního poměru je tedy zaměstnanec slabší stranou 

vázanou loajalitou, plněním pokynů, termínů a úkolů. I zde je skryté jeho slabší 

(podřízené) postavení. 

 Zaměstnavatelé dále často (zejména v podobě velkých podniků) disponují 

hlubším právním povědomím a různými nástroji v oblasti managementu, kterými prostý 

zaměstnanec nemá naději sám disponovat. Můžeme uvést například informace z trhu 

práce ohledně reálné mzdy, míry nezaměstnanosti a nabídky a poptávky po práci 

v daném oboru. Dále půjde o komunikační nástroje mezi zaměstnavateli, spolupráce 

personálních oddělení a podobně. Pokud zaměstnavatel stigmatizuje pracovníka 

špatným posudkem, jistě to má pro pracovníka nepoměrně širší dopad, než komunikuje-

li pracovník špatnou zkušenost se zaměstnavatelem. Velcí zaměstnavatelé jako silné 

ekonomické entity navíc využívají služeb specialistů v oblasti práva, personalistiky a 

integrují tak v sobě mnohem hlubší způsobilost pro vyjednání svých zájmů. Tyto 

faktory nelze brát na lehkou váhu, neboť i ony jsou stavebními kameny nerovného 

postavení mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  

 Shrneme-li tedy výše uvedené, lze konstatovat, že ochranná funkce pracovního 

práva je protivahou nerovného postavení smluvních stran. Podstata nerovnosti spočívá 

zejména v: 

 Omezená flexibilita zaměstnance měnit vykonávanou práci. Nákladná rekvalifikace. 

Značná část oborů je nákladná na kapitál a není možné ji vykonávat pouze vlastními 

silami. 

 Nižší hospodářská síla zaměstnance a s ní spojené existenční důsledky skončení 

pracovního poměru 
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 Závislá práce je ze své podstaty vztahem nadřízenosti a podřízenosti, tedy závazkem 

zaměstnance plnit pokyny zaměstnavatele. 

 Vyšší právní povědomí zaměstnavatele. 

 Silnější komunikační a psychologické nástroje zaměstnavatele. 

 

 Pracovní právo tak slouží jako jakási protiváha vůči těmto skutečnostem, které 

zakládají nerovnost mezi stranami pracovního vztahu. Popsání a zohlednění faktické 

nerovnosti je důležité pro kontext pozice modelky v kapitole druhé této práce. 

 

1.1.3. Ústavní základ pracovního práva  

  

 Pracovní právo má i svoji ústavněprávní rovinu. Jako právo sociální a právo, 

kterému nelze upřít určité veřejnoprávní prvky, je úzce spjato se základními lidskými 

právy a jejich prováděním. Za další účel jednotlivých zákonných ustanovení pracovního 

práva, včetně vymezení závislé práce, lze kromě ochrany před faktickou nerovností 

vnímat ochranu a provádění sociálních i ostatních lidských práv. 

 Dne 1.1.2014 pravděpodobně vstoupí v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. občanský 

zákoník, který deklaruje v § 19 následující: „Každý člověk má vrozená, již samotným 

rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon 

stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany.“ 

Zákoník v souladu s jusnaturalistickou koncepcí pouze bere na vědomí, že člověk je 

subjekt přirozených práv, jež zákon může jen respektovat a uznat a případně, v zájmu 

celku a racionálního uspořádání a fungování demokratické společnosti, omezit 

(regulovat)
7
. Pracovní právo jako právo pramenící z práva občanského doplňuje, 

konkretizuje, provádí a ve speciálních případech omezuje tato přirozená práva, nikoli 

tato přirozená práva samo zakládá. Vzhledem k výše uvedenému je tedy spravedlivé 

zmínit, že ustanovení sloužící k ochraně zaměstnance nemá svůj původ pouze ve vůli 

zákonodárce autoritativně vstoupit do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a 

                                                           
7
 Konsolidované znění důvodové zprávy k zákonu č 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, str. 46 
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korigovat nerovnost, ale slouží dále k provedení ochrany základních lidských práv. Pro 

pracovní právo je klíčovým lidským právem přirozené právo každého získávat 

prostředky pro své životní potřeby prací a svobodně si zvolit své povolání.
 8
 

 

 Zastřešujícím ústavním základem pracovního práva jsou ústavní zákony ČNR č. 

1/1993 Sb. Ústava České republiky, naposledy novelizovaná ústavním zákonem č. 

98/2013 Sb. (dále jen Ústava) a ústavní zákon č.2/1993 Sb. Listina základních práv a 

svobod ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (dále jen LZP). Pro oblast 

pracovního práva individuálního a pro potřeby této práce je významné znění článku 9 

odst. 1) LZP: Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. Hlava IV 

Listiny základních práv a svobod pak obsahuje katalog hospodářských sociálních a 

kulturních práv. 

 

1.2. Vymezení objektu pracovního práva 

 

 Vymezení objektu pracovního práva je otázkou po tom, jakou oblast pracovní 

právo upravuje a jakou nikoli. Jak tedy vymezit okruh vztahů spadajících pod úpravu 

pracovního práva? Je zjevné, že samotný termín „práce“ nám zde pomůže jen velmi 

omezeně. Jedná se o příliš široký termín. V zásadě se pod ním rozumí veškeré 

cílevědomé projevy ve vnějším světě, vyžadující úsilí jakékoliv formy a směřující 

k užitečnému výsledku. Zahrnuje pod sebe práci samostatnou i kolektivní, dlouhodobou 

i jednorázovou, směřující k výsledku pro sebe i pro jiného. V tomto širokém poli 

činností můžeme vymezit objekt pracovního práva (tedy okruh vztahů, které by mělo 

upravovat) na základě smyslu pracovního práva, kterým je ochrana a organizace 

pracujících. Lze tedy říci, že ochraně individuálního pracovního práva je třeba podřídit 

vztahy vyplývající z lidské práce pro jiného, u nichž dochází k výkonu ústavně 

zaručeného práva opatřovat si prostředky pro své životní potřeby a kde se vyskytují 

alespoň některé důvody, z kterých lze usuzovat na to, že pracující je v nerovném 

postavení s tím, pro kterého práci vykonává. 

                                                           
8
 Čl. 26 Listiny základních práv a svobod. 
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 Český právní řád se o pojmové vymezení objektu pracovních vztahů poprvé 

výslovně pokusil v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v hlavě první nazvané 

Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů, kde uvádí, že pracovněprávní 

úpravě podléhá výkon závislé práce. Závislá práce je termínem, který označuje onen 

okruh činností, pro které je třeba uplatnit ustanovení pracovního práva. Zákonodárce 

postupoval tak, že se pokusil o vymezení závislé práce výčtem jejích znaků a dále ve 

svém §3 stanovil, že: Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Výkon 

činnosti, která splňuje definiční znaky závislé práce tedy nelze podřídit jiné podobě než 

té, která je v souladu se zákoníkem práce, nebo jinými zvláštními předpisy upravujícími 

specifické případy výkonu závislé práce. Takovými předpisy je například úprava 

poměrů v rámci veřejné a státní služby (zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních 

samosprávných celků a další.), jež zpravidla upravují jen dílčí odchylky a na něž se 

subsidiárně zákoník práce vztahuje. Původní definice závislé práce byla pak dále 

upravena zákonem č. 365/2011 Sb., který vstoupil v účinnost 1. ledna 2012, přičemž 

znění této novely je v účinnosti i v současné době. Změna definice byla reakcí na kritiku 

akademické obce k příliš rigidnímu vymezení institutu závislé práce, jak sama zmiňuje 

důvodová zpráva novelizace: „V právní teorii i praxi bývá dosavadní legální definici 

závislé práce vytýkáno, že neorganicky směšuje znaky závislé práce s podmínkami, za 

kterých musí být vykonávána. Navrhuje se proto upravit legální definici závislé práce 

tak, že v odstavci 1 jsou vyjádřeny znaky závislé práce a v odstavci 2 podmínky jejího 

výkonu.“
9
 

 Před přijetím novely byla za závislou práci považována činnost, která splňovala 

poměrně obsáhlý výčet definičních znaků: 

 Činnost vykonávána ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti zaměstnance 

 Osobní výkon práce zaměstnancem 

 Vázanost zaměstnance pokyny zaměstnavatele 

 Výkon činnosti jménem zaměstnavatele 

                                                           
9
 Sněmovní tisk 411/0, část č. 1 Novela z. - zákoník práce, str. 115 
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 Odpovědnost zaměstnavatele za výkon činnosti 

 Náklady činnosti nese zaměstnavatel 

 Výplata mzdy, platu, nebo odměny za práci zaměstnanci 

 Výkon činnosti v pracovní době, nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době 

 Výkon činnosti na pracovišti nebo jiném dohodnutém místě 

 Po novelizaci došlo k vyčlenění čtyř znaků, jež lze považovat za klíčové pro 

vymezení závislé práce a zbytek původně definičních znaků byl ustanoven jako 

podmínky výkonu závislé práce. Došlo také ke zpřesnění definice v tom směru, že 

hlavní tři znaky závislé práce musí býti naplněny kumulativně, jak explicite zmiňuje 

nové ustanovení § 2 odst. zákoníku práce: „1) Závislou prací je práce, která je 

vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele 

vykonává osobně.“ Tento krok je nutno považovat za přínosný, neboť způsob vymezení 

závislé práce před novelizací vzbuzoval v praxi rozpaky ohledně toho, zda se o závislou 

práci jedná pouze při kumulativním naplnění
10

 všech znaků současně, nebo jsou-li 

v definici obsaženy znaky, které svou důležitostí převyšují jiné.
11

  

 Definiční vymezení závislé práce tedy v reakci na nevyhovující vymezení nově 

obsahuje čtyři znaky. Jsou jimi: 

 Organizační podřízenost zaměstnance (tzv. subordinace) 

 Osobní výkon práce zaměstnancem 

 Práce je vykonávána jménem zaměstnavatele 

 Podle pokynů zaměstnavatele 

 Ostatní znaky, které před novelizací zákoník práce vymezoval jako definiční pro 

pojem závislé práce, lze nově nalézt v odstavci 2 stejného paragrafu, který nově stanoví 

toliko způsoby, kterými lze závislou práci vykonávat. Jinými slovy stanoví povinnost, 

                                                           
10

 Šubrt, Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém“ od 1.1.2012 PaM, 2011 str. 3  
11

 Štefko, M. Výkon závislé práce, in Časopis pro právní vědu a praxi, 2008, č. 4 str. 339 
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aby činnost vykazující znaky závislé práce byla vykonávána za podmínek odstavce 2: 

(2) 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. Nelze tudíž jako dříve dovozovat, že v jiných 

případech se o závislou práci nejedná a ustanovení pracovního zákoníku se nepoužije. 

 S novelou zákoníku práce přichází i novela zákona o zaměstnanosti č. 367/2011, 

kterou došlo ke změně vymezení nelegální práce a to novelizací zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti. Jedním z nepochybných cílů této novely je ve funkčním spojení se 

změnou definice závislé práce zabránění obcházení povinnosti vykonávat závislou práci 

v rámci pracovněprávních vztahů pomocí vztahů jiných. (obchodněprávních či 

občanskoprávních).
12

 O této praxi, pro kterou se vžil již familiární termín „Švarc 

systém“ již bylo napsáno mnoho. Objevují se i názory, že se jedná o systém, který je 

beztak již silně obsažen v realitě českého trhu práce a měl by být proto zaveden. Návrh 

na legalizaci „Švarc systému“ se stal i součástí návrhu národní ekonomické rady vlády 

k podpoře podnikatelů.
13

 Pozitivně se k němu vyjadřují zástupci podnikatelské sféry 

(například prezident hospodářské komory), kteří v něm vidí efektivní nástroj, který 

může pomoci zmírnit dopady hospodářské krize na podniky.
14

 Nicméně sociální i 

ekonomická rizika spojená se systémem zastírání pracovních poměrů jsou 

nepřehlédnutelná, například již pro samotné důvody potřeby definování závislé práce, 

které jsou stručně nastíněny v kapitole popisující ochranou funkci pracovního práva. 

Dále lze konstatovat, že většina odborné společnosti se přiklání k názoru, že Švarc 

systém je přístupem nežádoucím, jak sám zákonodárce reflektoval zde zmiňovanou 

novelou zpřísňující postih zastírání pracovních poměrů.  

 Novelou zákona o zaměstnanosti tak dochází k rozšíření případů považovaných 

za nelegální práci. Zatímco před její účinností byl za nelegální práci považován jen 

výkon závislé práce mimo smluvní vztah, tedy práce tzv. „na černo“, od 1. 1. 2012 je 

nelegální prací i práce vykonávaná mimo pracovní vztah, ať již je upravena jakýmkoli 

                                                           
12

 Důvodová zpráva k zákonu o zaměstnanosti, sněmovní tisk 373 
13

 Daniel Morávek: článek Návrhům NERVU chybí podstatná věc, a to okamžitá účinnost, podnikatel.cz 
cit. 1. prosince 2013 
14

 Petr Kužel: Hospodářská komora podporuje zavedení švarcsystému, www.komora.cz, cit. 1. prosince 
2013 

http://www.komora.cz/
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smluvním vztahem jiným.
15

  Zákon o zaměstnanosti v tomto ustanovení přímo odkazuje 

na §2 a §3, tedy vymezení závislé práce v zákoníku práce a povinnost vykonávat ji 

výlučně v základním pracovněprávním vztahu. Dále novela zpřísňuje veřejnoprávní 

sankci za výkon závislé práce a upravuje i její kontrolu s cílem zefektivnit její výkon. U 

podnikající fyzické osoby, nebo právnické osoby dosahují sankce za umožnění 

nelegální práce výše 10 000 000 Kč, nejméně však 250 000 Kč. (§ 140 odst. 1) písm. d 

ve spojení s §140 odst. 3) písm. f zákona o zaměstnanosti). Nově je předmětem sankce i 

fyzická osoba tuto nelegální práci vykonávající. Takové zpřísnění postihu a i značná 

výše sankcí jsou jednoznačným odmítnutím v minulosti napůl mlčky tolerované praxe 

„Švarc systému“ a tedy i posílením ochranné funkce pracovního práva. 

 

 

1.2.1. Legální znaky závislé práce    

 

 Pracovní poměr je relativně pevný a relativně trvalý vztah mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jeho obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti 

stran. Základními povinnostmi stran jsou:  

a) na straně zaměstnavatele: povinnost přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní 

smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro 

plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené 

právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem.  

b) na straně zaměstnance: podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle 

pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, 

které mu vyplývají z pracovního poměru.
16

 

 Základní povinnosti v pracovněprávním vztahu určují podobu závislé práce. 

Závislou práci tak můžeme rozpoznat podle povahy pracovněprávního vztahu a podle 

jejího zákonného definičního vymezení. Hlavními znaky definice závislé práci jsou od 

                                                           
15

 (§ 5 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti 
16

 § 38  odst. 1)  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
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1. 1. 2012 následující čtyři: vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, práce podle pokynů zaměstnavatele, práce jménem zaměstnance a práce 

vykonávána zaměstnancem osobně. Znaky závislé práce musí být splněny kumulativně. 

Při posuzování činnosti je tedy nutné učinit závěr o existenci všech definičních znaků 

závislé práce současně.
17

 Cesta k nalezení odpovědi na otázku povahy vykonávané 

činnosti může být však složitá. V praxi není vždy jednoduché odlišit závislou práci od 

samostatné výdělečné činnosti jen podle jejích základních pojmových znaků, je třeba 

hodnotit rovněž i konkrétní podmínky a okolnosti, za nichž je vykonávána. 18 

 Prvním z kritérií závislé práce je její osobní výkon. Pracovní poměr zakládá 

povinnost vykonávat práci osobně zaměstnancem, pročež změna v subjektu pracovního 

poměru je na straně zaměstnance nepřípustná. Výkon práce zaměstnance dle pracovní 

smlouvy osobou jinou na základě zastoupení je v rozporu s koncepcí právního poměru a 

nakonec i logikou věci. Obdobně přechod povinností zaměstnance na jiného je 

v pracovním poměru vyloučen. Je přípustné, aby se zaměstnanec při výkonu práce 

nechal na krátký čas zastoupit jiným zaměstnancem, je-li to pro jeho pracovní zařazení 

obvyklé, nebo souhlasí-li s tímto postupem nadřízený. Takový postup můžeme vnímat 

jako souladný s výkonem povinnosti zaměstnance spolupracovat s ostatními 

zaměstnanci.
19

 Se smrtí zaměstnance zaniká pracovního poměr ipso facto.
20

 Naopak na 

straně zaměstnavatele je změna v subjektu v konkrétních případech a za splnění 

konkrétních okolností přípustná. Existence pracovního poměru je vždy vázáná na 

konkrétní subjekty a zakládá vztah dlouhodobé spolupráce. Vždy se odvíjí od konkrétní 

potřeby zaměstnavatele a konkrétní osoby zaměstnance. Zaměstnanec je do pracovního 

vztahu vybrán za účelem výkonu konkrétních pracovních úkolů na základě svých 

osobních kompetencí, svého vzdělání, praxe a schopností. Zaměstnavatelé vynakládají 

vysoké úsilí na to, aby našli zaměstnance vyhovujícího potřebám konkrétního 

pracovního místa. Výběru zaměstnance mohou předcházet mnohdy několikakolové 

pracovní pohovory, účast v assessment centrech a značné časové i finanční náklady 

                                                           
17

 Stanovisko státního úřadu inspekce práce, k dispozici viz. např. WWW: 
http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/#nezavisla_prace [cit. 
1.12.2012] 
18

 Schmied, Trylč, Zákoník práce s komentářem, Anag, 2013 str. 12  
19

 § 301 písm. a) in fine zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
20

 § 48 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/#nezavisla_prace
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personalistů. Osobní výkon činnosti zaměstnancem je tak nutnou podmínkou a 

pojmovým znakem pracovního poměru.  

 Podobně jako osobní výkon práce i další znak závislosti vychází přímo ze 

základních práv a povinností nastíněných v §38 odst. 1) zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce. Je jím povinnost zaměstnance pracovat podle pokynů zaměstnavatele. 

V každém pracovním poměru přiděluje zaměstnavatel zaměstnanci práci, jak je jeho 

právem i povinností, a tím nutně uděluje pokyn zaměstnanci tuto práci vykonat. Pro 

pracovněprávní vztahy je však specifické, že se nezaměřují pouze na výsledek konkrétní 

pracovní činnosti, ale i na pracovní činnost jako takovou. Každý zaměstnanec je 

vizitkou společnosti, v které pracuje, nebo zaměstnavatele, pro kterého pracuje. Způsob, 

kterým svou práci vykonává, úroveň, kterou má jeho jednání s veřejností, to jsou 

základní kameny, které tvoří pozici zaměstnavatele v mysli svých klientů. V některých 

odvětvích přitom i mnohem silněji, než samotný výsledek práce. Spolu s pokynem 

vykonat určitou práci je tak zaměstnanec podroben manažerskému řízení ze strany 

osoby nadřízené určené zaměstnavatelem. Povinnost zaměstnance řídit se pokyny 

nadřízeného najdeme v § 301 zákoníku práce, který základní povinnosti zaměstnance 

konkretizuje. Protiváhou povinnosti pracovníka držet se pokynů nadřízeného je 

povinnost nadřízeného pracovníka „řídit a kontrolovat“ obsažená v § 302 zákoníku 

práce. Neuposlechnutí pokynů nadřízeného může být sankcionováno založením 

výpovědního důvodu, nebo dle intenzity i okamžitým zrušením pracovního poměru. 

Klíčové tedy je, že si zaměstnanec nemůže sám posoudit, zda se bude pokynem řídit, či 

ne, je-li tento pokyn v mezích legitimního řízení. Vnější mezí manažerského řízení je 

soulad pokynů s právními předpisy a obsahem pracovní smlouvy.
21

 Pro otázky 

vymezení závislé práce však bude zajímavější otázka meze vnitřní. Jakou minimální 

intenzitu musí pokyny zaměstnavatele dosáhnout, abychom mohli mluvit o vázanosti 

zaměstnance pokyny? Je obvyklé, aby pokyny alespoň vedly k rámci, ve kterém má být 

proveden pracovní úkolu. Zaměstnanec je se svým pracovním úkolem, kterého má být 

dosaženo, seznamován v průběhu své pracovní doby, na rozdíl od popisu konkrétního 

výsledku práce charakteristického pro smlouvy o dílo.
22

 Dále je potřeba, aby vázanost 

pokyny vycházela přímo ze smluvního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

                                                           
21

 Bělina a kol.  Pracovní právo, Praha: C.H. Beck,  2010 str. 188 
22

 Martin Štefko, Pracovní právo v kontextu občanského práva, Auditorium, 2012  str. 36 
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Nelze tak dovodit vázanost pokyny tam, kde třetí osoba určuje výkon činnosti 

zaměstnanců na základě smlouvy této třetí osoby se zaměstnavatelem.
23

 Přitom je však 

nutno brát v úvahu, že vázanost pokyny není znakem pouze závislé činnosti
24

, vázanost 

pokyny je možno smluvně založit například i v mandátní smlouvě.
25

 

 Úzce s vázaností pokyny souvisí i další znak závislé práce, kterým je jednání 

jménem zaměstnavatele. Zaměstnavatel vykonává svou podnikatelskou činnost 

prostřednictvím ostatních podřízených osob, které jsou oprávněny vykonávat činnosti 

jeho jménem. Jednání cizím jménem můžeme v pracovním vztahu rozšířit do dalších tří 

rovin, které s jednáním za zaměstnavatele bezprostředně souvisí: 

 Jednání zaměstnance právně zavazuje zaměstnavatele na základě zákonného 

zmocnění.  

 Zaměstnanec hospodaří s prostředky zaměstnavatele v souladu s jeho pokyny. 

Obstarává příjmy pro majetkovou sféru zaměstnavatele a vynakládá náklady 

z majetkové sféry zaměstnavatele. 

 Zaměstnanec jedná na odpovědnost zaměstnavatele.  

 V rámci podnikání zaměstnavatele jeho zaměstnanci pochopitelně přichází do 

kontaktu s třetími osobami, s klienty, dodavateli, úředníky orgánů veřejné moci apod. 

Soukromé právo pro jednání zaměstnanců (současný občanský zákoník používá 

termínu: „pracovník“) jménem zaměstnavatele stanoví zastoupení na základě zákona. 

(K tomu více kapitola 2.2)  

 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci nezbytné nástroje k výkonu jeho pracovní 

činnosti v souladu s jeho povinností vytvářet zaměstnanci podmínky pro plnění 

pracovních úkolů. Dále zajišťuje osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy 

a ostatní pomůcky nutné pro ochranu bezpečí a zdraví při práci podle své zákonné 

povinnosti dle § 104 zákoníku práce. Zaměstnanec hospodaří s takto svěřenými 

prostředky a zaviněně odpovídá za jejich ztrátu za podmínek podle § 255 zákoníku 

práce. Oproti klasické soukromoprávní odpovědnosti je rozšířena jeho povinnost 

                                                           
23

 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Afs 131/2005, ze dne 21.3.2005 
24

 Rozsudek Krajského soudu 30 Ca 142/2000 z 28.06.2001 
25

 § 567 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník. 
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k ochraně majetku zaměstnavatele o povinnost upozornit nadřízeného na hrozící škody, 

nebo zakročit k jeho ochraně. Vytvořený produkt v pracovněprávním vztahu se obvykle 

stane vlastnictvím zaměstnavatele, nikoli toho, kdo ho vytvořil.
26

 Pro výkon závislé 

práce je tak typické hospodaření s majetkem zaměstnavatele a na jeho náklad a výnos.  

 Prvkem závislé práce (odlišně od podnikání) je fakt, že zaměstnanec nejedná 

svým jménem a přímo neodpovídá poškozenému za škodu. Kdo totiž při své činnosti 

použije zaměstnance, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám.
27

 

Podobně se považuje škoda za způsobenou právnickou osobou anebo fyzickou osobou, 

pokud byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili.
28

 Regresní 

právo zaměstnavatele je pak v případě škody z nedbalosti omezeno zákonným limitem.  

Posledním neopominutelným zákonným znakem závislé práce je vztah nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Nutno dodat, že se jedná o znak, který lze 

hodnotit rozporuplně. Na jednu stranu je naprosto zásadní a výkladově velmi živý pro 

určování závislé práce, na druhou stranu i tento znak je předmětem oprávněné kritiky
29

.  

 Nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance v pracovněprávních 

vztazích nutno chápat jako formu nerovného vztahu dvou stran na principech 

organizace a řízení. (tzv. subordinace). Přiblížit lze pojem na tradičním funkcionálním 

způsobu řízení obchodního závodu (podniku) zaměstnavatele (řízení vhodné pro 

výrobní podniky apod.).
30

 Při řízení závodu musí zaměstnavatel optimalizovat všechny 

vnitropodnikové procesy včetně činnosti svých zaměstnanců (personálních zdrojů). 

Dochází k tvorbě podnikového organizačního systému, v kterém jsou jednoznačně 

vymezeny pracovní úkoly, řízení je delegováno na různé články soustavy (oddělení, 

nebo konkrétní zaměstnance). Tyto články řídí a kontrolují ostatní články organizačního 

systému na základě svěřených pravomocí a provádí jednosměrnou komunikaci pokynů 

směrem dolů. Jednotlivým zaměstnancům je vymezen okruh pracovních úkolů 

                                                           
26

 Martin Štefko, Pracovní právo v kontextu občanského práva, Auditorium, 2012  str. 37 
27

 § 2914 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
28

 § 420 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
29

   J. Stránský: POJEM ZÁVISLÁ PRÁCE A JEHO VÝZNAM PRO VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PRACOVNÍHO 
PRÁVA, str. 36 v publikaci: GREGOROVÁ Zdeňka, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 
PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby, 1. Vydání  2012 
30

 K tomu viz např: http://www.univerzita-online.cz/mng/zm/organizacni-struktura-podniku/ [cit. 1. 
prosince 2013] 

http://www.univerzita-online.cz/mng/zm/organizacni-struktura-podniku/
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v organizaci, organizační zařazení jejich pracovní pozice a odpovědný nadřízený. Moc i 

rozhodování je soustředěno v rukou příslušného vedoucího, který provádí kontrolu 

pracovních úkolů a přiděluje lidem přesně definované úkoly. 
31

  

 V takovémto podnikovém systému je nadřazenost zaměstnavatele a podřízenost 

zaměstnance zřejmá a patrně v sobě obsahuje i kritérium vázanosti zaměstnance 

pokyny. Při extenzivním výkladu subordinace zaměstnance se zdá, že v organizaci a 

řízení (nadřízenosti a podřízenosti) jsou automaticky obsaženy i legální znaky definice 

zákoníku práce před novelou: nesení nákladů zaměstnavatelem, výplata mzdy (bez 

mzdy jde o dobrovolnickou činnost, která není závislou prací)
32

, výkon činnosti 

v pracovní době a výkon činnosti na pracovišti. Takový závěr je však nutné považovat 

za chybný. Absence těchto „schovaných“ znaků sama o sobě neznamená nutnou 

neexistenci vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Pokud by tomu tak bylo, nepřinesla by 

novela legální definice závislé práce žádné praktické změny. Vzhledem k tomu a účelu 

novelizace se domnívám, že je nutno na vztah nadřízenosti a podřízenosti nyní hledět 

méně přísně, než před novelou.  

 Vztah nadřízenosti a podřízenosti také nelze hodnotit pouze optikou klasického 

řízení závodu, nastíněnou v předešlém odstavci. Na druhou stranu začlenění 

zaměstnance v určitém organizačním schématu je důležité zohlednit v návaznosti na 

tzv. kritérium integrace zaměstnance, jako jednoho z testů závislosti na 

zaměstnavateli.
33

 Lze se tedy domnívat, že nadřízenost a podřízenost je třeba vždy 

hodnotit v kontextu řízení, organizace a znaku vázanosti pokyny. Dohromady musí 

tvořit jakýsi fungující soubor vymezující činnost zaměstnance v pracovním poměru od 

práce vykonávané neřízeně, autonomně a s pouhým důrazem na odpovědnost za 

výsledek (odpovědnost za vady, plnění smlouvy atd.). Je třeba zohledňovat i moderní 

přístupy v řízení lidí, volnější uspořádání organizačních struktur i fenomény, jako jsou 

                                                           
31

 K stylům vedení lidí viz např. : http://www.univerzita-online.cz/mng/zm/styly-vedeni-lidi/ [cit. 1. 
prosince 2013] 
32

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Ads 175/2011 ze dne 23. března 2012. 
33

 Martin Štefko, Pracovní právo v kontextu občanského práva, Auditorium, 2012  str. 44 
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tele-working, autonomizace jednání pracovníka (translační styly)
 34

, řízení podle cílů 

(MBO)
35

 a podobně.  

 Vzhledem k tomu považuji za rozumné vykládat nadřízenost a podřízenost 

následovně. Nadřízenost zaměstnance je obsažena tam, kde má zaměstnavatel pravomoc 

vykonat průměrně účinné řízení a organizování jiného. Jedná se však pouze o jeho 

právo definující závislost. Volba způsobu jeho provedení a příslušné manažerské 

postupy jsou na volbě zaměstnavatele a „měkčí řízení“ nemůže existenci, či neexistenci 

závislé práce omezit. K organizování a řízení smí zaměstnavatel udělovat pokyny, 

kontrolovat jejich provedení a je oprávněn jejich neplnění spojit se sankcí. Tyto pokyny 

se vztahují přímo ke způsobu provedení práce a k jejímu výkonu (přítomnost na určitém 

místě apod.). Zaměstnanci může být dána určitá míra volnosti rozhodnout, kdy a jak 

činnost vykoná, tedy určité volnější řízení. Úkoly, které plní, však musí mít trvalejší 

povahu, tzn. následovat po sobě, být hodnoceny i v průběhu jejich provádění, přičemž 

zaměstnanec není oprávněn je odmítnout. 

 

1.2.2. Doktrinální přístupy 

 

 Doktrinální přístupy jsou umístěny na konci kapitoly o znacích závislé práce, 

aby posloužily jako její shrnující a jednotící prvek. Doktrína přišla s několika tzv. testy 

závislé činnosti, které pomáhají a doplňují legální vymezení. Samy jsou spojeny 

s ochrannou funkcí pracovního práva a svým způsobem na ně lze nahlížet i jako na 

podklad, na kterém legislativní vymezení obsažené v zákoníku práce stojí. 

 Tradičním kritériem pro rozpoznání závislé práce je existence tzv. control testu, 

tedy posouzení faktu, zda dochází k přímé kontrole činnosti zaměstnance ze strany 

zaměstnavatele, nebo zdali je mu poskytnuta volnost. Kontrolu lze chápat jako 

cílevědomou činnost směřující k zjištění souladu kontrolovaného stavu se stavem 

žádoucím/žádaným. Pro obchodní a občanské vztahy je typická kontrola následná, 

                                                           
34

 K tomu viz.: Eva Bedrnová a Ivan Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Managment press, Praha 
2007, 
35

 K tomu viz.: DRUCKER, Peter F. The Practice of Management. 21st reprint. New Delhi: Allied Publishers 
Private Limited, 2004.  
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vztahující se až k samotnému výsledku (povinnost prohlédnout zboží a podobně). 

V pracovních vztazích má kontrola podobu odlišnou. Tvoří zde jednu ze základních 

složek řízení lidí.
36

 Průběžná kontrola je pro řízení zaměstnanců typická. Je-li však 

kontrola jedním z projevů a složek organizační nadřízenosti (řízení) a je-li kritérium 

nadřízenosti a podřízenosti spolu s vázaností pokyny zaměstnance přímo zakotveno 

v legislativě, můžeme říci, že control test je již v současné legislativě implicitně 

obsažen. Nicméně i dnes může mít samostatný control test význam. Pomáhá posoudit 

mimo jiné i míru ingerence zadavatele činnosti do jejího provádění a tím intenzitu, 

v které je organizační nadřízenost ve zkoumaném vztahu obsažena. Nutno však mít na 

paměti, že tento test má své nedostatky a meze. Ne ve všech pracovněprávních vtazích 

musí být průběžná kontrola ve své klasické podobě obsažena.
37

 Oslabena je v některých 

moderních přístupech k řízení zaměstnanců, kterým je například fenoménu tele-

workingu a s ním spojená práce v tzv. virtuálních týmech.
38

 Virtuální týmy tvoří 

členové, kteří se osobně nepotkávají, často pracují z domova a existence týmu může být 

časově omezena (ad-hoc virtuální týmy). Dále je pro ně charakteristické přenesení 

určitých rozhodovacích a kontrolních pravomocí na jednotlivé členy týmu - 

zaměstnance. Kontrola výsledku práce zaměstnavatelem má pak znatelně odlišnou 

podobu a mnohdy se až podobá kontrole výsledku činnosti, charakteristické pro 

obchodněprávní vztahy. V Anglii vedly pochybnosti spojené s aplikací výše zmíněného 

control testu k prosazení i dalších kritérií.
 39

 Jedním z nich je i kritérium ekonomické 

závislosti.  

 Širší prostor této kapitoly je věnován jinému přístupu, který doktrína označuje 

jako kritérium hospodářské závislosti zaměstnance na zaměstnavateli. Důvodem je jeho 

vyšší uplatnitelnost, teoretická živost a fakt, že pracovněprávní legislativa o tomto 

kritériu překvapivě mlčí. O institutu závislosti již práce pojednala v předchozích 

kapitolách, věnovala se však prvku závislosti plynoucímu z organizační podřízenosti a 

právní povinnosti řídit se pokyny zaměstnavatele. Tuto závislost je třeba chápat jako 

absenci autonomie jednání. Hospodářská závislost na druhé straně znamená míru, 

v které je subjekt pracovněprávního vztahu odkázán na existenci a trvání tohoto vztahu. 

                                                           
36

 Jaromír Veber a kol, Management, Management press 2006, ISBN 80-7261-029-5 
37

 ŠTEFKO, M., Výkon závislé práce, Časopis pro právní vědu a praxi, 2008, č. 4., s. 341 
38

 http://hn.ihned.cz/c1-22982230-prace-virtualniho-tymu-se-obtizneji-kontroluje [cit. 1. prosince 2013] 
39

 Martin Štefko, Pracovní právo v kontextu občanského práva, Auditorium, 2012  str. 44 
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Hodnotí se, jakým způsobem by ukončení posuzovaného vztahu ovlivnilo majetkové 

poměry subjektu vztahu. Hledáme-li v určité činnosti prvky závislé práce, nebo naopak 

prvky obchodněprávní, může nám kritérium hospodářské závislosti pomoci. 

V podnikatelské sféře je jedním z podstatných aspektů podnikového řízení i uvážené 

rozprostření rizik. Zaměří-li se podnikatel na jediného odběratele, těžko lze mluvit o 

žádoucí strategii risk managementu. Racionálně-ekonomicky se chovající podnikatel 

rozprostírá své odbytové možnosti mezi jednotlivé subjekty a svou hospodářskou 

závislost na jednotlivých vztazích optimalizuje.
40

 U zaměstnance je takovéto chování 

téměř nemožné a jeho hospodářská závislost tak dosahuje vysoké intenzity. Dopad 

ztráty zaměstnání je determinován spíše majetkovými poměry zaměstnance, než 

rozprostřením rizik. Ozvěny kritéria hospodářské závislosti, nebo tzv. risk testu, lze 

nalézt i v judikatuře Nejvyššího správního soudu, který se při úvaze o materiální povaze 

pracovního poměru zaměřil i na hledisko dopadu neuzavření pracovního poměru do 

sféry zaměstnance. Jako jedno z hodnotících hledisek uvádí, že k uzavření 

pracovněprávního vztahu má dojít především v zájmu osoby tuto činnost vykonávající 

(zaměstnance), jejíž právní sféru neuzavření tohoto vztahu v konečném důsledku 

poškozuje.
41

 

 Hospodářská závislost je úzce spjata s otázkou hospodářského rizika. Výhody a 

hrozby plynoucí z podnikatelského rizika jsou imanentní součástí tržního hospodářství. 

Vyplývají z principu volného vstupu na trh a střetu soutěžitelů na něm, z pohyblivých 

makroekonomických veličin a cen, ale i nakonec z problémů uvnitř podniku. Riziko 

jako takové je pojmovým znakem podnikání, i když ho nenajdeme explicite 

v legislativním vymezení podnikání: „podnikáním se rozumí soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku“ 
42

. Z vymezení podnikání plyne, že se uvažuje činnost směřující 

k dosažení zisku, jeho dosažení však nastat může a nemusí, je tedy předmětem působení 

podnikatelského rizika.  

 Na druhou stranu pracovněprávní vztah je postaven na principu jiném. Je 

výsledkem emancipace pracovního práva z práva občanského a ochranného 

                                                           
40

 Jaromír Veber a kol, Management, Management press 2006, ISBN 80-7261-029-5, str. 44 
41

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.2.2005 č.j. 2 Afs 62/2004 – 70 
42

 § 2 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku 
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zákonodárství (k tomu viz kapitola 1.1). Výkon závislé práce směřuje toliko k umožnění 

působení podnikatele na nabídkové straně trhu výrobků a služeb. Jelikož se 

zaměstnanec trhu výrobků a služeb na nabídkové straně sám neúčastní, nemá tím pádem 

možnost podílet se na výhodách hospodářského rizika (zisku) a nelze pak ani 

spravedlivě požadovat, aby se podílel na jeho rizicích. Ozvěnu této zásady můžeme 

najít v úpravě starší ve zrušené hlavě III zákoníku práce,  která mezi základními 

zásadami stanovila, že „zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu práce na 

zaměstnance“. 
43

 V běžné praxi se však lze setkat se situací, a to nijak ojediněle, kdy je 

pracovní odměna, či jiný benefit vázán na hospodářský výsledek podniku. Teorie 

psychologie a sociologie řízení v oblasti motivace rozpracovávají hlubší výčet 

stimulačních prostředků, než jen mzdu. Zaměřují se na atmosféru pracovní skupiny i na 

identifikaci zaměstnance s podnikem. Vázání odměn na hospodářský výsledek 

prohlubuje identifikaci zaměstnance s podnikem a vede k tomu, že pracovní výkon 

zaměstnance je vyšší, zaměstnanec pracuje hospodárněji, aktivněji a odpovědněji. 
44

 

Zaměstnanci jsou s částí odměny vázané na výsledky podniku seznámeni již při 

přijímacím rozhovoru a mnohdy ji mohou vnímat jako část své mzdy. Přesto zůstává 

v rovině pracovněprávní jisté, že mzdu navázat na hospodářský výsledek nelze. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že pro obchodněprávní vztahy je charakteristické nesení 

podnikatelského rizika, pro pracovněprávní nikoli.  

 Výše popsané „testy“ nenalezneme přímo jazykově vyjádřeny v zákonné 

definici, vyplývají z doktrinální a soudní analýzy znění, smyslu a původu legislativního 

textu. Má-li však právní věda smysluplně plnit svůj účel a dorozvinout legální vymezení 

závislé práce, musí tak činit vždy s ambicí zůstat aktuální a s ohledem na současný 

sociálně-ekonomický kontext. Moderní teorie řízení přichází s novými přístupy k vedení 

zaměstnanců, které mohou částečně vybočovat ze závislé práce tam, kde rozlišení hledí 

pouze na to, zda některý znak zastoupen je či není. Za styl 21. Století je některými 

autory v oblasti managementu považován tzv. transformační styl, tedy spíše měkký styl 

řízení. Tyto postupy ve vedení zaměstnanců zdůrazňují hodnoty jako je podpora 

participace, sdílení moci a obecně vyšší autonomie zaměstnanců. Příkladem nových 
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stylů vedení lidí je výše uvedené řízení pomocí virtuálních týmů, nebo hmotné odměny 

vázané na výsledek, přesahující činnost jednotlivce (odměny za práci celého oddělení). 

 Vzhledem k tomu se domnívám, že kritéria závislé práce nelze chápat rigidně. 

K správnému závěru o posouzení závislé práce nás nedovede úvaha, zda některý znak je 

plně obsažen, či nikoli. Vždy je třeba posoudit míru, v které jsou výše uvedená kritéria 

zastoupena a v souznění s kritérii legální definice posoudit zkoumaný právní vztah. 

Někteří právní autoři podrobují podobné kritice i samotnou legální definici a zmiňují, že 

vhodnějším kritériem pro rozlišení závislé práce by byla definice založená na míře 

okolností, které vypovídají o závislém postavení, spíše než současné definice založená 

na kumulativním splnění oněch čtyř znaků závislé práce stylem ANO/NE.
45

 

 

1.2.3. Dlouhodobost a výlučnost 

 

 Na úplný závěr je nutné zmínit ještě dvě další podstatná kritéria. Pro pracovní 

poměr je typická zpravidla určitá dlouhodobost spolupráce. O závislou práci se bude 

jednat tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou. Naopak o závislou činnost 

zpravidla nejde, jestliže se jedná o specializovanou činnost, vykonávanou pouze 

krátkodobě. Takové kritérium můžeme najít například v judikatuře Nejvyššího 

správního soudu. 
46

 Důležitým znakem pracovněprávního vztahu je, že tento poměr je 

zakládán jako vztah trvající povahy, který se vyznačuje tím, že není konzumován 

jednorázově.
47

 Zajímavá je z tohoto pohledu i judikatura Soudního dvora Evropské 

unie, která charakterizuje pracovní poměr tak, že za „pracovníka“ („worker“ – osoba 

vykonávající závislou činnost) musí být považován každý, kdo vykonává skutečnou a 

efektivní činnost ve prospěch jiného, pod jeho vedením a za odměnu po určitou dobu. 

Opačně se potom za pracovní poměr nebudou považovat činnosti, které jsou natolik 

omezené, že jsou čistě okrajové a vedlejší 
48

. Soudní dvůr Evropské unie i Nejvyšší 
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správní soud tak zohledňují, zda výkon posuzované činnosti trvá ve své druhové podobě 

po určitou dobu. Vždy je však v našem právním řádu nutno přihlédnout k existenci 

institutů dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které jsou základním 

pracovněprávním vztahem, závislá práce je běžně vykonávána i v jejich rámci
49

 a které 

jsou určeny k využití převážně ke krátkodobějším nebo doplňkovým činnostem.  

 Pro pracovní poměry je kromě dlouhodobosti typická i jejich jedinečnost ve 

sféře zaměstnance. Zaměstnanec obvykle vykonává ke své obživě jedinou práci v 

hlavním pracovním poměru a ostatní činnosti mají jen doplňkovou povahu, nebo jsou 

druhově odlišné. S tímto jevem souvisí i ekonomická závislost zaměstnance, typická pro 

pracovní právo (viz kapitola 1.2.2.). Pro podnikatele je naopak charakteristické širší 

portfolio smluvních vztahů z důvodů rozprostření podnikatelských rizik. Opět můžeme 

kritérium výlučnosti nalézt v judikatuře Nejvyššího správního soudu, který při 

hodnocení povahy vykonávané činnosti uvádí za typické případy závislé práce ty 

činnosti, jež jsou vykonávané na jednom místě výhradně pro jednoho zaměstnavatele.
 28

 

Výlučnost, jako znak pro pracovní poměry typický, utvrzuje i zákonné omezení 

zaměstnance vykonávat výdělečnou činnost jen s jeho předchozím písemným 

souhlasem zaměstnavatele, pokud je shodná s jeho předmětem činnosti.  

  

                                                                                                                                                                          
17; ze dne 26. února 1992, Bernini, C-3/90, Recueil, s. I-1071, bod 14, a ze dne 7. září 2004, Trojani, C-
456/02, Recueil, s. I-7573, bod 15 
49
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2.  Právní úprava modelingu 

 

 Ve své druhé kapitole se práce dostává ke svému hlavnímu cíli a tím je analýza 

právní úpravy modelingu v prostředí českého práva. Právní vztahy v odvětví modelingu 

však mohou mít různorodé podoby a nutno zmínit, že se jedná o poměrně složité 

odvětví, co se týče různých specifických případů. K popisu právní reality je tedy 

zapotřebí určité míry abstrakce, aby mohly býti zjišťovány obecné vlastnosti a vztahy.
50

 

Je třeba tedy mít na paměti, že závěry této práce se budou převážně týkat právních 

vztahů typických pro průměrné modelky. Průměrnou modelkou rozumíme osobu, pro 

kterou je modeling hlavní výdělečnou činností, která modeling vykonává v dominantní 

míře v České republice a dosahuje ve světě modelingu průměrného renomé. Právní 

postavení tzv. „supermodelek“ se může, už jen pro svůj široký zahraniční přesah a vliv 

ostatních faktorů (jako je například soukromý agent modelky) tomuto popisu vymykat.  

 

 

2.1. Zdroje práce a metody výzkumu 

 

 Hlavním zdrojem pro praktickou část této práce je studium poskytnutých 

dokumentů a smluv a spolupráce s modelingovou agenturou. Tyto zdroje tvoří 

dominantní část poznání spolu s metodami sociologického kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu v okruhu modelek působících na území České republiky.  

 K  provedenému sociologickému výzkumu je třeba upozornit minimálně na 

následující fakta. Předmětem sociologického výzkumu jsou sociální jevy. Jedná se o 

jevy, které mají základ v chování jedinců, v našem případě modelek, agentur a klientů, a 

ve vztazích mezi nimi. Jsou dále podmíněny sociálními institucemi (morálka, způsoby 

komunikace a interakce, stereotypy apod.) které korigují chování jedinců a jsou v menší 

či vyšší míře nezávislé na úpravě závislé práce, kterou tato diplomová práce zkoumá. 

                                                           
50
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Při zkoumání současné praxe v životě modelek bylo tedy nutné se vypořádat ze 

skutečností, že se jedná o výzkum sociologických jevů, který je tvořen konkrétními 

osobami a pro nějž jsou typické následující vlastnosti a problémy: 

1. Není možné vždy přesně identifikovat všechny osoby a sociální instituce, které 

se na konečném výsledku podílejí. 

2. Osobnost zúčastněných vnáší do výzkumu individuální složitost, rozmanitost a 

proměnlivost. Jednání (např. i právní jednání), které by mohlo být základem 

sociálního jevu nelze vyjádřit jednoduchým funkčním vztahem. 

3. Sociální jevy vznikají vždy ve vztazích mezi lidmi a vzájemné ovlivňování 

v těchto vztazích přináší novou kvalitu, jinou než mohou být záměry daných 

osob. 

4. Sociální jevy jsou určovány kulturou.
 51

 

 Výzkum bylo tedy vhodné provést jak v kvalitativní i kvantitativní podobě 

vzhledem k jeho charakteru, jako výzkumu sociálních jevů. Kvantitativním výzkumem 

se rozumí výzkum zaměřený na četnost, frekvenci a intenzitu určitého jevu. 

Kvantitativní výzkum je vhodné použít, jde-li o jevy relativně jednoduché a do určité 

míry poznané. Výzkum probíhá převedením na soubor stabilních ukazatelů (kvant) 

vyjádřitelných číslem jakými jsou například množství, věk a podobně. Kvalitativním 

výzkumem je pak výzkum směřující k pochopení smyslu jednajících subjektů, 

odhalování souvislostí jednání a adekvátnímu popisu nebo logické konstrukce 

sociálního jevu. Pouze kvalitativní výzkum nám umožní odkrýt, jaké jsou další neznámé 

skutečnosti o sociálních jevech. Kvalitativní výzkum je vždy vhodné provést, jsou-li 

kvantitativní fakta dobře známá nebo má-li doplnit výzkum kvantitativní. Vzhledem k 

zvolenému nízkému počtu modelek účastnících se výzkumu bylo možné provést 

výzkum sociálních jevů v oblasti modelingu v obou podobách. Výběrový soubor tvoří 

pouze 8 modelek také na základě faktu, že základní cílovou populaci (skupinou osob, 

které zkoumáme) tvoří pouze tzv. průměrné modelky (viz výše). Ze souboru bylo tedy 

nutné některé modelky vyčlenit. Úkolem správného stanovení výběrového souboru je 
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totiž vybrat zkoumané jednotky tak, aby údaje o nich zároveň přinášely údaje o celé 

cílové populaci (reprezentativita souboru).
52

 Celkový počet respondentů se také odvíjel 

od nižší ochoty k účasti na výzkumu. 

 Kvantitativní šetření probíhalo na základě metody standardizovaného rozhovoru 

s dotazníkovým archem. Při tomto typu výzkumu jsou respondentům kladeny stejné 

otázky ve stejném pořadí. Takovýto výzkum bylo vhodné použít na otázky, kde bylo 

známo na které konkrétnosti se ptát a jakým způsobem. (Otázky faktické, uzavřené). 

Kvalitativní šetření bylo provedeno metodou částečně standardizovaného řízeného 

rozhovoru se soupisem zjišťovaných faktů (druhá část pohovorů). Tato metoda se 

používá, je-li pravděpodobné získat stejnou informaci od různých jedinců.
53

 Oba 

výzkumy byly provedeny na souboru 8 dotazovaných modelek ve věku 17-21 let. 

Rozhovory probíhaly anonymně, poskytnuté informace mají důvěrnou povahu. 

Strukturované rozhovory jsou vhodnou metodou, neboť jsou součástí jak kvalitativního 

tak kvantitativního výzkumu, podobně jako například anketa. Na rozdíl od ankety jsou 

však náročnější na analýzu dat, osobu tazatele a dosahují vyšší výtěžnosti v oblasti dat 

kvalitativních.   

 Pomocnými zdroji práce jsou publikace z oblasti modelingu a mezinárodní 

statistická data. Praktická část práce nejmenuje konkrétní osoby a k ilustraci používá 

typizovanou smlouvu. Z použitých materiálů není možné dovodit práva, povinnosti ani 

totožnost konkrétních subjektů. 
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2.2. Úvod do světa modelingu 

 

 Modeling je v západní společnosti velmi atraktivní fenomén. Bezpochyby je 

modeling činnost, která je blízce spojena s chápáním úspěchu v moderní době, 

vysokými příjmy i určitou společenskou prestiží. Je povoláním, které se pravidelně 

umisťuje na vrchních stupních v žebříčku vysněných zaměstnání dívek, hledajících 

uplatnění na trhu práce. Je však podobně těžké ho jednoznačně vymezit, jako je těžké se 

s ním každodenně nesetkat. Jedná se o činnost, jejíž pravidla jsou do určité míry nejasná 

pro člověka, který se v prostředí modelingu přímo nepohybuje. Modelingu nepředchází 

žádná odborná příprava ani studium. Modelky nejsou organizovány v žádném stavu, ani 

nejsou zastoupeny odbory. Nemají tedy žádné představitele, kteří by formulovali k 

veřejnosti konkrétní problémy svých kolegů, jako tomu je u jiných odvětví.
54

 Těžko 

bychom hledali i občanské sdružení, které by modelky sdružovalo do nějaké iniciativy, 

nebo by lobovalo za zájmy modelek. Modeling se sice těší mediální pozornosti i 

pozornosti mladých dívek, v Českém právním prostředí však již ne zvláštní právní 

úpravě ani jiné pozornosti legislativní, či politické. Pracovní trh v oblasti modelingu je 

tvořen neorganizovanou nabídkou jednotlivých modelek a možná i proto je místem 

formovaným pouze principy zavedenými modelingovými agenturami a obecným 

rámcem právních předpisů.  

 V mimoprávním hledisku má svět modelingu také svá vlastní pravidla a je velmi 

dynamický. Může obnášet dlouhodobou soustředěnou práci zajišťující standardní příjem 

i raketový vzestup k vysokému příjmu z několika zakázek. Svět modelingu mohou 

nejlépe přiblížit tyto lidské příběhy dvou modelek s velmi úspěšnou kariérou: 

Příběh modelky Petry Němcové:  

S modelingem jsem začala v 16 letech. V té době jsem navštěvovala střední školu 

v Ostravě. Snažila jsem se zvládnout školu a modeling najednou, což není lehké. 

Mnohdy to obnášelo vstávání před šestou hodinou, potom cesta do školy, hned po 

vyučování nasednout na vlak do Prahy, tam absolvovat několik castingů a hned po nich 

zase zpět domů. Do postele jsem se nedostala dřív, než po půlnoci. V 17 letech jsem 
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modeling přerušila, abych se mohla 100% soustředit na maturitu. Po ní jsem se 

k modelingu vrátila.  

Příběh modelky Daniely Peštové: 

Začala jsem s modelingem úplnou náhodou. Nikdy jsem modelkou být nechtěla, nebyl to 

můj sen. V podstatě jsem ani netušila, že je to legitimní povolání. Pak jsem potkala 

Miladu Karasovou z Czechoslovak models a ta mě přesvědčila, abych přišla na casting, 

který v Praze pořádala francouzská agentura Madison models. Na konkurz jsem šla, 

aniž bych od toho něco očekávala, ale k mému velkému překvapení jsem konkurz 

vyhrála a za pár měsíců jsem letěla do Paříže. Musím říct, že jsem jedna z těch 

šťastnějších holek, kterým určitě modeling víc dal, než vzal. 
55

 

 

2.3. Modelingová činnost 

 

 Modeling je pojem, který nemá jasné a ostré hrany. Historicky je modeling 

spojen s jeho hlavním předmětem zájmu, módou. Ze světa módy se však činnost 

modelek rozšířila na propagaci i jiných produktů, než čistě módních a nyní je modeling 

víceméně spojen s oblastí marketingu jako celkem. Jedná se o pojem zastřešující různé 

dílčí podoby modelingu, kterými jsou například: 

 komerční fotomodeling : pózování pro komerční tisk, tvorba tiskových reklam 

 glamour modeling: modeling zaměřující se na mužskou sexualitu, tedy pózování 

pro pánské časopisy, kalendáře 

 runway modeling: zahrnuje prezentaci šatů od módních návrhářů na módních 

přehlídkách 

 modeling částí těla: zaměřuje se jen na prezentaci konkrétní části těla. 

 pod modeling v širším slova smyslu lze zahrnout i činnost hostesek na různých 

autosalonech, společenských událostech a podobně. 
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 V národní soustavě povolání můžeme povolání modelky najít pod názvem 

Manekýn v odborném směru: obchod, marketing a reklama. Povolání definuje NSP jako 

předvádění modelů oděvů, obuvi, účesů a líčení na přehlídkách nebo pro fotografování 

či filmování.
56

 Takové vymezení povolání modelky lze považovat za příliš úzké, neboť 

nezohledňuje široké portfolio prací, k jejichž výkonu agentury modelky vysílají. 

Modeling zahrnuje i ostatní činností vykonávané osobně přítomnou modelkou k 

propagaci zboží a služeb, kdy je propagace vykonávána spojováním ženské (někdy 

mužské krásy) a propagované služby, zboží.   

 

2.3.1. Osobní nezastupitelnost, úplatnost 

 K výkonu povolání modelky musí být jedinec obdařen určitými fyzickými 

atributy. Výška ženské modelky se pohybuje mezi 1,70 metry až 1,83 metry a její míry 

86cm-61cm-86cm. Mužský model je vysoký přibližně 1,83 metry, jeho hruď má 

standardní míru obleku 40 a předepsána je i standardní délka jeho nohou měřena 

z vnitřní strany a to na 84 cm. Model musí mít čistou pleť, zdravé vlasy a splňovat další 

přísná pravidla z hlediska vzhledu.
57

 Je tedy zřejmé, že při výkonu modelingové činnost 

je nemožné nechat se zastoupit jinou osobou. 

 Modeling je výdělečnou činností s poměrně vysokým rozptylem příjmů. Pro 

ilustraci poslouží údaje ministerstva práce Spojených států amerických, kde při 

průměrné mzdě modelky/modela $15.83 činí variační rozpětí více než $13, což ukazuje 

na nadprůměrné rozdíly v příjmech jednotlivých modelek/modelů. 

Tabulka 1: rozdělení mezd v oboru modelingu 

Percentil 10% 25% 50% 75% 90% 

Hodinová mzda $7.81 $8.30 $9.02 $13.83 $20.91 

Roční mzda $16,250 $17,270 $18,750 $28,770 $43,480 

  Zdroj: Bureau of Labor Statistics 

                                                           
56

 Národní soustava povolání: http://www.nsp.cz/ 
57

 Pravidla modelingové asociace pro vstup do odvětví modelingu, 
http://www.associationofmodelagents.org 
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 Modeling tedy můžeme popsat jako nezastupitelnou výdělečnou činnost 

vykonávanou modelkami a modely, jejímž předmětem je představení a propagace 

módních a ostatních produktů.  

  

2.2. Praxe činnosti modelky 

 

 Praxe výkonu modelingové činnosti se pochopitelně odvíjí od konkrétní 

modelingové formy. Bylo by neúměrně obsáhlé pokoušet se vyspecifikovat, jak tato 

činnost reálně probíhá bez určitého zjednodušení a typizace. Pro potřeby této práce se 

tedy popis praxe v oblasti modelingu zaměřuje mimo oblast tzv. „supermodelingu“ a 

modelingu zahraničního, která určitým způsobem formuje představu lidí o této branži. 

Práce se zaměřuje na praxi modelingu, který bychom mohli nazvat jako modeling 

standartní, každodenní. Zaměřuje se tak do oblasti vztahů, které se ve světě modelingu 

vyskytují nejčastěji. Tato kapitola má tedy sloužit k stručnému nástinu praxe modelky, 

které modelingová činnost slouží jako standardní opakující se výdělečná činnost. 

Konkrétní aspekty rozpracovávají ostatní kapitoly. 

 Kariéry modelky běžně začíná kontaktováním modelingové agentury. Je 

v podstatě velmi netypické, aby modelka vykonávala standartní modelingovou činnost 

sama.  Modelka tedy ve svém mladém věku vyhledá agenturu, nejčastěji na bázi 

doporučení 
58

. Agentura, jako soutěžitel na trhu modelingových agentur maximalizuje 

rozsah a kvalitu své nabídky klientovi a tím i počet nabízených modelek. Z povahy věci 

má zájem na dlouhodobější a pevnější spolupráci. Nevolí však cestu spolupráce na bázi 

pracovního poměru, ale formou obchodní adhezní smlouvy zakotvuje do smluv 

povinnost svých modelek, aby dlouhodobě zůstali ve spolupráci s agenturou. Smlouvy 

termínuje na několik let dopředu, stanoví jejich striktní výhradnost a navrhne standartní 

modelingový souhrn práv a povinností. 

                                                           
58

 Výsledky kvalitativního výzkumu autora. 75% modelek v dotazovaném souboru si vybralo agenturu 
spíše na základě doporučení známých, kteří je k modelingu přivedli. Osobně prostřednictvím 
informačních zdrojů (internet apod.) si agenturu hledaly pouze 2 modelky v souboru. [k tomu viz. 
kapitola 2.1.] 
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 Po uzavření smlouvy s modelingovou agenturou modelka nastupuje k plnění 

svých povinností. Termínem, který je ve světě modelingu naprostou samozřejmostí, je 

termín castingu. Casting obecně označuje nabídku, výběr, konkurz na obsazení 

filmových a podobných rolí.
59

 V kontextu modelingu se jedná o prezentaci modelky 

před poptávajícím po službách modelingu. Lze ho považovat za specifický druh 

výběrového řízení v oblasti umělecké a modelingové. Castingy velmi pravidelně 

předchází samotné modelingové činnosti a účastní se jich několik modelek.   

 O konání castingu informuje Agentura modelku smluveným způsobem.  

Součástí sdělení agentury mohou být i informace o odměně, někdy tyto informace 

chybí. V tuto chvíli má modelka možnost casting odmítnout, nebo potvrdit. Při účasti na 

castingu modelka informuje klienta o své příslušnosti k agentuře.  Na castingu modelka 

podepisuje formulář, který jí předloží příslušná mediální, nebo marketingová společnost 

pořádající casting, nebo která se ho alespoň účastní a je smluvním partnerem 

modelingové agentury. Součástí formuláře jsou informace o zakázce, identifikace 

modelingové agentury, která modelce činnost zprostředkovala a potvrzení účasti na 

castingu. Formulář nemá povahu písemného uzavření smlouvy, neboť chybí zákonné 

náležitosti. K projevu oboustranné vůle ve formuláři pravidelně chybí identifikace 

smluvních stran, jednoznačné vymezení práv i povinností a dále neobsahuje podpisy 

smluvních stran, ale pouze modelky. Formulář slouží klientovi agentury a modelka 

neobdrží kopii. 

 Svět modelingu je světem výkonu práv a povinností vystavěných na principu 

adhezních smluv několika silných hráčů na trhu, tj. modelingových agentur. Můžeme v 

něm identifikovat tři základní subjekty. Modelky ve věku od 14 do 25 let, které 

vykonávají svou činnost v rámci akceptovaných smluv modelingových agentur. 

Modelingové agentury, které soutěží na trhu modelingu o akvizici zakázek od svých 

klientů a poptávají práci modelek. A v poslední řadě klienty v podobě různých 

marketingových společností, módních studií, návrhářů a podobných podnikatelských 

subjektů, kteří činnost modelek poptávají od agentur. 

 Pro účely této práce je nejpodstatnější vztah agentury s modelkou. Agentura je 

místo, kde modelka vstupující na modelingový trh (ať již jako pracovník, či jako 
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 Slovník cizích slov, ABZ slovník: ABZ: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ 
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podnikatel) hledá své uplatnění. Vztah s agenturou modelka nutně považuje za pevný, 

dlouhodobý a zásadní. Svou první agenturu označuje za agenturu mateřskou: 

„Mateřskou agenturou bývá zpravidla agentura, která modelku objeví. K této agentuře 

je modelka vázána nejužším vztahem. Od začátku pracuji na profesionální přípravě 

modelky pro její kariéru. Právě ona navazuje kontakty se zahraničními agenturami a 

klienty a sleduje průběh kariéry modelky a usměrňuje ji v jejím zájmu.„
60

  

 Modelka ve svém mladém věku vstupuje do právního vztahu s modelingovou 

agenturou na základě smlouvy o spolupráci. Obsahem tohoto právního vztahu je 

poměrně široká protiváha práv a povinností. Za základní a téměř vždy se vyskytující 

povinnosti agentury lze identifikovat následující: 

 Zajistit přípravu, školení a vzdělávání mladé modelky k provozování její 

činnosti. Zvyšovat její pracovní způsobilost. 

 Vykonávat činnosti k propagaci výsledků práce modelky. 

 Vyhledávat klienty, kteří mají zájem o činnosti modelky (fotografie, prezentace 

módních doplňků apod.) a činnost modelky těmto klientům nabízet.   

 Jednat o podmínkách smlouvy s klientem a dohodnout její konečné znění. 

 Inkasovat platby za výsledek činnosti modelky a spravovat je.   

Protipólem těchto povinností jsou základní povinnosti modelky/modela: 

 Závazek chránit dobré jméno agentury, dodržovat pravidla profese modelingu, 

vykonávat svou činnost svědomitě, spolehlivě a řádně. Povinnost dostavovat se 

k výkonu činnosti modelingu včas.  

 Závazek udržovat své fyzické rozměry v mezích požadavků profese modelingu. 

 Nepřijímat jiné závazky, které by bránili výkonu činností modelingu obvykle 

s výjimkou studia na střední a vysoké škole.  

                                                           
60

 Karolína Bosáková, Modeling, cesta za snem, Grada Publishing a.s., 2010, str. 61 
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 Udržovat pravidelný kontakt s agenturou a informovat o změnách týkajících se 

tohoto kontaktu.  

 Tyto práva a povinnosti tvoří páteř právního poměru mezi agenturou a modelkou 

a lze je identifikovat ve smlouvách hlavních modelingových agentur na trhu. Smlouvy 

jsou často stanoveny na dobu určitou bez možnosti výpovědi ze strany modelky. 

Modelingové agentury ve většině případů pojmenují tyto smlouvy jako smlouvy o 

obchodním zastoupení. Je možné setkat se i se smlouvami inominátní povahy, často 

titulovanými jako smlouvy o spolupráci, nebo pouze jako smlouva mezi modelingovou 

agenturou a modelem.  

 

 

2.3. Problémy současné praxe 

 

 Modelky potřebují začít se svou kariérou poměrně záhy. Usilují o to vydobýt si 

místo ve světě modelingu co nejdříve, konkurence je vysoká a s přibývajícím věkem se 

blíží i nutný konec jejich kariéry. Pracovat v oboru modelingu začínají dívky zpravidla 

kolem svého 14tého až 16tého roku, ideální věk pro kariéru modelky je mezi 18-24 lety. 

61
 Pro odvětví modelingu je tak oproti ostatním činnostem specifický brzký výkon 

činnosti. Zákoník práce umožňuje výkon práce mladistvých od 15 let jejich věku, 

zaměstnávání osob mladších se zakazuje.
62

 Nový občanský zákoník tento zákaz rozšíří i 

o děti, které 15 let dosáhly, avšak nedokončily povinnou školní docházku.
63

  Práce 

modelky ve věku nižším, než 15 let je přípustná se souhlasem příslušného krajského 

úřadu práce podle části VI zákona o zaměstnanosti a to pro výkon umělecké, kulturní, 

sportovní nebo reklamní činnosti. Zákon výslovně stanoví nutnost aplikace 

bezpečnostních ustanovení pro práci mladistvých i pro výkon dětí před dovršením 

15tého roku. Pracovní právo tak nestaví žádné překážky pro výkon modelingu i 

v mladém věku.  
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 Karolína Bosáková, Modeling, cesta za snem, Grada Publishing a.s., 2010, str. 18 
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 § 6 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce 
63

 § 34 nového občanského zákoníku 
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 Pracovní právo navíc stanoví pro mladistvé zaměstnance řadu ochranných 

opatření, jakými jsou například povinnosti zaměstnavatele vytvářet příznivé podmínky 

pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců, 

zákaz práce v noci, zákaz práce nad rámec pracovní směny a další
64

. Pracovní úprava 

tak činí k zajištění zdravého vývoje a ochrany mladistvých v souladu s požadavky 

Evropských předpisů.
65

 

 Získání živnostenského oprávnění je naopak vázáno na splnění podmínky věku 

18 let.
66

 Až Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 umožňuje nahradit tuto podmínku 

souhlasem zákonného zástupce nezletilého a přivolením soudu.
67

 Dosud bylo nutné 

získat živnostenské oprávnění pouze prostřednictvím odpovědného zástupce se 

souhlasem soudu při podání žádosti zákonným zástupcem. 
68

 Podnikatelský režim 

nestanoví žádná speciální ustanovení k ochraně podnikajících nezletilých osob. Naopak 

zakotvuje pro nezletilce řadu standartních povinností spojených s výkonem podnikání. 

(registrace u finančního úřadu, vedení daň evidence, zákonné odvody a další). 

 Pracovní úprava tedy umožňuje bez dalších problémů výkon modelingové 

činnosti za ochrany nezletilých osob. Podřizování modelingu obchodněprávním 

vztahům vyvolává u nezletilců požadavek rozhodnutí soudu a správního orgánu 

k zachování stavu v souladu s právem. Vyžaduje od nezletilce povinnosti, které 

zpravidla není schopen zvládat a redukuje jeho ochranu na posuzování mravní a 

rozumové vyspělosti při jednání nezletilce.  

 Z šetření řízených pohovorů vyplynulo, že pouze jedna z modelek je držitelkou 

živnostenského oprávnění. Důvodem je velmi nízká informovanost a obcházení 

povinností živnostenského režimu. Asi nepřekvapí fakt, že žádná z dotazovaných 

modelek nevyužila institutu odpovědného zástupce a nežádala soud o povolení před 

dovršením 18 let, ale toliko přizvou svého rodiče k podpisu smlouvy s agenturou 

(Agentura si tak vyžádá k ochraně před neplatnosti právního úkonu)
69

. Lze tedy shrnout, 

                                                           
64

 § 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce 
65

 Např. Směrnice Rady č. 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků. 
66

 § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
67

 § 33 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník 
68

 § 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
69

 Závěry plynou z výsledků kvalitativního výzkumu formou částečně strukturovaných řízených pohovorů. 
[k tomu viz. kapitola 2.1.] 
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že z šetření mezi modelkami se vyplývá závěr, že obchodněprávní praxe modelingu 

začínajících modelek je často spojena s polem nelegální činnosti. Nutno však zohlednit 

velikost souboru.  

 Pro modeling specifický mladý věk začínajících modelek kromě snížené 

kompetence plnit administrativní povinnosti a potřeby ochrany těchto osob, přináší i 

zřejmé slabší postavení modelky při jednání o obsahu kontraktu. Vždy bude nutné 

zastoupení zákonným zástupcem, který potvrdí podpisem smlouvu o spolupráci. Slabší 

postavení při vyjednávání obsahu kontraktu však trvá i po překročení věku 18 let.  

 Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, modelky vstupují do smluvních 

vztahů s agenturami v nerovné pozici. Nerovná pozice vychází z obecně nižšího 

právního povědomí modelky a absence nástrojů vyjednávání, kterými disponuje 

agentura. Silnější vyjednávací pozice agentury je spojena i s jejím postavením na trhu. 

Můžeme konstatovat určitou setrvačnost zavedené praxe, kdy někteří koncoví klienti 

agentur nejsou jednoduše zvyklí na jednání s modelkami jako samotnými entitami a tím 

snižují konkurenceschopnost nabídky práce modelek bez agentur. Navíc konkurence na 

straně agentur je po prvním výběru agentury redukována na nulu z důvodu 

konkurenčních doložek a dlouhodobého termínování smluv. Modelka po podpisu 

kontraktu již netěží z konkurence na straně poptávky po práci.  

 Nerovnost ekonomicko-sociální, absentují-li ochranné instituty práva, nutně 

vede k nerovnosti práv a povinností (k tomu viz kapitola 1.1.) prostřednictvím tzv. „take 

it or leave it“ jednání. Modelka podepisuje smlouvy obsahující jednostrannou 

výhradnost, smluvní pokuty za neplnění pokynů, nulové garance počtu castingů a 

faktickou vypověditelnost termínované smlouvy jen ze strany agentury. A právě 

v obsahu adhezních smluv lze spatřovat klíčový problém současné praxe standardního 

modelingu, kterým je nulová ochrana modelek před nevyváženým poměrem práv a 

povinností mezi stranami.  

 Modelka se tím dostává do pozice určitého „pseudopodnikatele“, který nemůže 

v rámci své profese nabízet na trhu služby. Modelka zůstává uvázána v kontraktu 

s agenturou na několik let dopředu bez garance, že ji bude práce poskytována v míře, 

která ji uživí. Vzhledem k obsahu standartních modelingových smluv nemá jinou 
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alternativu, jak se v oblasti modelingu prosadit, neboť jiné než agenturou poskytnuté 

zakázky jsou ji zapovězeny. Smlouvy dále přináší i určitou míru vázanosti pokyny, 

které zajišťují smluvní pokutou. Existence smluvních pokut je však v podmínkách 

závislé práce nepřípustná a jako takovou ji pracovní právo jednoznačně zakazuje 

s výjimkou konkurenčních doložek.
70

 

 Svět modelingu je světem velmi podobným showbyznysu. Nafotí-li modelka 

například titulní stránku časopisu ELLE, cena služeb této modelky stoupne. Vzhledem 

k tomu stoupá i hodnota její práce a současně i poptávka po jí nabízené práci. Stoupne-li 

poptávka po práci modelky nad určitou hodnotu, může modelka ztratit zájem na 

současné podobě spolupráce. Tento specifický rys modelingu motivuje agentury 

k podobě jejich vztahů jako dlouhodobých a nevypověditelných. Zvyšování ceny 

nabídky práce jednotlivce je však společensky žádoucí fenomén tržního hospodářství a 

odpovídá právu jednotlivce rozvíjet se, zvyšovat svou kompetenci a brát se o své štěstí. 

Nemůže tedy postačit jako argument pro současnou podobu smluv v oblasti modelingu.  

 Tyto problémy z oblasti sociální jsou velmi podobné problémům, nastíněným 

v kapitole 1.1.1., která se zabývala ochrannou funkcí pracovního práva. Historicky 

došlo k jejich řešení ingerencí veřejného práva do práva soukromého a zformováním 

pracovního práva. Institut závislé práce pak slouží k identifikování vztahů ve 

společnosti, které z pohledu zákonodárce ochranu pracovního práva vyžadují. Nicméně 

při zkoumání hypotézy zastřených pracovních poměrů v oblasti modelingu je úkolem 

této práce posoudit, zda je závislá práce v praxi modelingu v současné podobě obsažena 

a to bez ohledu na problémy, kterými toto odvětví trpí. Testování této hypotézy je 

předmětem následujících kapitol.  

 

 

 

 

                                                           
70

 § 4a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce  
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2.4. Posouzení právního vztahu modelingu 

 

 V tomto odstavci se diplomová práce dostává k řešení své hlavní otázky a tou je 

analýza výše popsaného prostředí modelingu z hlediska pracovněprávní úpravy. Praxi 

popsanou v předchozí kapitole je potřebné analyzovat z pohledu definice závislé práce. 

Je třeba zjistit, zda jde skutečně o výkon závislé práce podle zákoníku práce. Má 

agentura povinnost podrobit vztah s modelkou pracovněprávnímu režimu? 

 Nutno podotknout, že to není otázka jednoduchá. Spornost takové právní otázky 

je dána zejména absencí zvláštní zákonné úpravy, která by náležitě zohledňovala 

specifika vztahů a činností ze světa modelingu v kontextu definice závislé práce. Dosud 

nedošlo k uspokojivému vyřešení otázky ani v oblasti doktrinální ani soudním 

výkladem. To je bezesporu vlastnost, kterou modeling sdílí například s oblastí 

profesionálního sportu. Zde však rozhodovací činnost správního soudnictví 

v posledních letech přišla s dvěma zajímavými rozsudky vztahujícími se k otázce 

právního postavení profesionálního sportovce.
71

 První z rozhodnutí se týkalo posouzení 

činnosti fotbalové hráče z hlediska závislé práce a k složitosti otázky nutno podotknout, 

že Krajský soud a Nejvyšší správní soud zde zaujmuly dvě protichůdná stanoviska, kdy 

Krajský soud činnost posoudil jako činnost pracovní, Nejvyšší správní soud ji zhodnotil 

jako činnost samostatně výdělečně činnou.  

 

 Oblast profesionálního sportu tak sdílí s oblastí modelingovou místo na oné 

hraně prostoru podřízeného závislé práci. K tomu viz obiter dictum prvního z výše 

zmíněných rozsudků: „je totiž skutečností, že oblast profesionálního sportu je právně 

velmi neujasněná a v praxi ani v doktríně není postaveno najisto, které z možných řešení 

nejlépe odpovídá znění a smyslu zákonné úpravy.“
 
 

 

 V oblasti profesionálního sportu Nejvyšší správní soud nakonec konstatoval 

možnost upravit vztahy mezi sportovci a kluby jiným, než pracovněprávním poměrem. 

Ve svém odůvodnění sice stanovil, že se činnost profesionálního sportovce závislé práci 
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velmi blíží, je však natolik specifická, že se omezením plynoucím ze zaměření a 

výslovné reglementace zákoníku práce vymyká. Z toho je patrné, že se Nejvyšší správní 

soud zabýval především problémy, které by aplikace pracovněprávního režimu mohla 

v realitě vztahů mezi klubem a sportovci působit. Tak například ostatními povinnostmi, 

které musí sportovec vykonávat mimo hru (tréning, posilování apod.) a obtížnou 

aplikací institutů pracovního práva na ně (přestávky mezi směnami apod.). Podstatnou 

pozornost však také věnoval vzájemné výhodnosti tohoto vztahu a zájmu obou stran na 

jeho podobě, kdy neshledal, že by pracovní poměr sloužil k újmě sportovce a vyjádřil 

potřebu respektovat svobodnou volbu těchto osob uspořádat své poměry svobodně. 

Jinak by tomu ovšem bylo, pokud by klub přiměl k uzavření tohoto typu smluv své 

smluvní partnery za pomocí ekonomického nátlaku.
72

  

 Z uvedených rozhodnutí je patrné, že se Nejvyšší správní soud při posuzování 

činnosti profesionálních sportovců zaměřil na úskalí aplikace pracovní praxe. Přitom se 

zabýval i výhodností nepracovního vztahu pro obě strany a zohlednil oboustrannou vůli 

subjektů vztahu svůj vztah upravit právě daným nepracovním způsobem. Nejvyšší 

správní soud za konkrétních situací mohl v řešeném daňovém případě přistoupit k 

použití jiných než pracovních právních principů i proto, neboť byl sám vázán zásadami 

in dubio mitius. Vystávají otázky, zda by tak postupoval i soud v soukromoprávní věci, 

kdy by se jedna strana domáhala určení vztahu jako pracovněprávního, poněvadž se 

ocitla z důvodů absence pracovní úpravy v nežádoucím postavení.  

 Tato diplomová práce tedy jako práce teoretická postupuje malinko odlišně od 

logiky Nejvyššího správního soudu. První otázkou a pro práci tou zásadní otázkou, 

s kterou má za cíl se komplexně vypořádat je posouzení, je-li práce modelky/modela 

prací závislou. Pro tuto teoretickou otázku je předmětné zda modelingová praxe kritéria 

závislé práce (legálních i pomocné znaky) naplňuje, či nikoli a není předmětné, jaké 

praktické dopady by požadavky zákoníku práce měly na praktický život. Jinými slovy, 

práce modelky buďto závislou prací je, nebo není. Až poté se zaměří v kapitolách 

následujících na rovnost současného právního vztahu, problémy, které způsobuje, 

jakožto i problémy, které by tvořily omezení pracovního práva v aplikační praxi 

pracovních poměrů modelek.   
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2.4.1. K legálním znakům závislé práce 

 

 V tomto odstavci poměřuje diplomová práce modelingovou činnost s legálními 

kritérii závislé práce na základě poznatků teoretické části. Testuje tak hypotézu 

stanovenou již ve svém úvodu, kterou je konstatování praxe modelingu jako závislé 

práce. Kapitola je členěna do podkapitol na základě legálních kritérií závislé činnosti, 

jednotlivé podkapitoly však mohou obsahovat kritéria pomocná a doktrinální. 

 

2.4.1.1. Osobní výkon  

 

 Prvním kritériem výkonu závislé činnosti je osobní výkon takové činnosti. 

Zaměstnanec není oprávněn vykonávat svou pracovní činnost prostřednictvím jiných 

osob, jak je tomu pravidelně v případě podnikatelské činnosti. Předmětem právního 

vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je spíše výkon samotné činnosti, 

v rovině podnikatelské pak častěji konkrétní výsledek (k tomu viz kapitola 1.2.1). 

Při modelingu je samotné zastoupení třetí osobou z podstaty věci vyloučeno. Tento fakt 

vychází již z výše uvedené definice modelingu jako činnosti nezastupitelné (k tomu viz 

kapitola 2.1.1 – nezastupitelnost a úplatnost). Modelka je ve výkonu své činnosti plně 

nezastupitelná a obsah jejího závazku k agentuře její zastoupení často explicitně, vždy 

však pojmově vylučuje. Nutný osobní výkon práce zde tedy spíše připomíná vztah 

pracovněprávní, nicméně vyloučení možnosti nechat se zastoupit je přípustné i v rovině 

obchodněprávní. 

 

2.4.1.2. Jednání jménem zaměstnavatele 

 

 Složitější posouzení lze spatřovat v kritériu výkonu činnosti jménem 

zaměstnavatele. Zaměstnanec v pracovním poměru jedná v rámci své činnosti v úmyslu 

zavazovat svého zaměstnavatele a v souladu s jeho zájmy. Soukromé právo takové 

jednání zná a k jeho účelu konstruuje zastoupení na základě zákona. Může se jednat 

např. o jednání za právnickou osobu, podle § 20 odst. 2 zákona č. 40/1964, respektive 
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§166 zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014.  Může jít i o 

jednání za podnikatele v rámci provozu podniku/závodu (§15 zákona č. 513/1991 Sb. 

obchodního zákoníku, resp. §430 zákona č.89/2012 Sb.). Jakým způsobem však jedná 

modelka účastnící se castingu a následného focení na titulní stránky magazínu?  

 Při posouzení zda subjekt jedná za sebe, či jiného, je předně třeba chránit třetí 

stranu s kterou je jednáno. Nejjednodušším způsobem jak určit jednání přímé od jednání 

v zastoupení bude jednoznačně a určitě projevená vůle ze strany jednajícího, zda jedná 

za svou osobu, či modelingovou agenturu. Takto explicitně projevená vůle bude muset 

splňovat podmínky, které právní řád stanoví pro právní jednání, tedy projev vůle musí 

být určitý, srozumitelný, dovolený a vůle modelky svobodná a vážná. Takto projevenou 

vůli však v průběhu činnosti modelky budeme hledat těžko, neboť lze s trochou 

nadsázky říci, že modelka to často sama neví. Je proto třeba prozkoumat povahu jejího 

působení u klienta, pro kterého své činnosti vykonává. Nový občanský zákoník 

navazující i na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu, na které panoval všeobecný 

konsenzus, stanovil pro posouzení jednání zaměstnance, že pro posouzení je podstatný 

stav, jak se jednání jeví veřejnosti.
73

 Roli bude hrát například identifikace společnosti na 

visačce pracovního obleku, boku firemního auta, kterým zaměstnanec přijíždí vykonat 

svou činnost, identifikaci společnosti na dokumentech předaných zaměstnancem. O 

tom, že osoba zavazuje podnikatele a nikoli sebe, nebude pochybnost v případě, že 

jedná v provozovně podnikatele.
74

  

 Je však možné bez dalšího učinit z účasti modelky na castingu závěr, že modelka 

jedná sama za sebe? Takový závěr by bylo možno učinit, pokud by praxe castingu 

obsahovala podpis smluv přímo jménem modelky, nebo dohodu o zajištění zakázky bez 

zapojení agentury, jejího vlivu a dozoru. Je-li modelka vybrána na casting, jsou 

podrobnosti castingu probrány předně s agenturou, která je pak komunikuje směrem 

k modelce. Běžně o okolnostech castingu a dalších podstatných okolnostech následné 

práce jedná agentura sama. A z pochopitelného důvodu. Agentura je k takovému 

jednání kompetentnější a tak logicky vyjednává podmínky. Vzhledem k tomu, že 

modelka nadále po „zprostředkování“ castingu nejedná autonomně sama, ale 
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prostřednictvím agentury nebo současně s ní, jeví se tento způsob jako jednání, které 

bychom nalezli v jednání mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a klientem 

zaměstnavatele. Podobně usoudíme i u toku financí od klienta k modelce. Honorář za 

odvedenou modelingovou práci vyplácí klient agentuře, která prostředky u sebe shrnuje. 

Po odečtení smluvních provizí a případné klientské agenturní provize vyplatí agentura 

modelce finanční hotovost proti jejímu podpisu připravených faktur. Modelka je 

povinna vždy na castingu agenturu identifikovat ve formuláři, jako svou agenturu 

mateřskou. Při jednání na castingu je modelka povinna zachovávat loajalitu k agentuře a 

šířit její dobré jméno. Agentura stanovuje tuto povinnost s pochopitelného důvodu. 

Každá její modelka běžně reprezentuje svou mateřskou agenturu na castingu a její 

jméno je s touto agenturou neoddělitelně spojeno. Její úspěchy jsou pak připisovány 

konkrétní agentuře a agentura je využívá pro svou osobní marketingovou propagaci. Ve 

světě modelingu je běžné vědět, která agentura je agentura významné modelky, a lidé 

v oboru si jednoduše popovídají o tom, ke které agentuře modelka patří.  

 Lze tedy shrnout, že klienti jsou zvyklí jednat o podmínkách a odvádět finanční 

hotovost směrem k agentuře, přičemž k modelce směřují spíše jednání o povaze práce. 

Minimálně v kontextu nového občanského zákoníku lze jednání za agenturu ze strany 

průměrné modelky dovodit a to bez ohledu na smluvní formu stanovenou mezi 

agenturou a modelkou.   

 

2.4.1.3. Vázanost pokyny  

 

 Dalším znakem závislé práce je vázanost pokyny. Explicitně stanovenou 

povinnost modelky být vázána pokyny s vnějším limitem v podobě souladu s obecně 

platnými právními předpisy a s předmětem smlouvy, v této smlouvě nenajdeme. 

Vázanost pokyny ovšem může vyplývat z povahy povinností modelky zakotvených 

smlouvou, nebo z faktické podoby spolupráce mezi agenturou a modelkou.  

 Většina povinností modelky přichází na řadu, až při potvrzení konkrétního 

castingu, nebo zakázky. Některé povinnosti však modelku zavazují již před ní. Modelky 

jsou i bez potvrzení zakázky vázány povinnostmi loajality k agentuře, šíření dobrého 
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jména agentury a dále pokyny vztahujícími se k dobrému chování modelky a péči o 

svou fyzickou stránku. Tak nalezneme například přímo ve smlouvách o spolupráci, 

které stanoví povinnost modelky dodržovat obecná pravidla profese modelingu, jakož i 

další pravidla a podmínky agentury, tzn. především chovat se profesionálně, spolehlivě, 

ochotně a uctivě. Dále je stanovena povinnost udržovat svůj fyzický a psychický stav, 

být celkově upraven tak, jak to od něj agentura nebo klient vyžaduje a v neposlední řadě 

i dbát o udržování fyzických rozměrů. 
75

  

 Modelingová agentura dbá na přípravu modelky a její způsobilost být modelkou. 

Činí tak pochopitelně proto, aby mohla svým klientům nabízet modelky odpovídající 

jejich potřebám. Příprava modelky pro její budoucí kariéru je nepochybně žádoucí a 

oboustranně přínosná. Často je příprava modelek spojena s investicemi, které 

modelingová agentura vyvažuje dlouhodobostí, výhradností a nevypověditelností 

kontraktu. Lze zde spatřovat významovou shodu účelu, smyslu s institutem zaškolení a 

zaučení podle §228 zákoníku práce. Provedení zaškolení agenturou má však jinou 

povahu a více akcentuje samostatnou iniciativu modelky. Povinnosti a pokyny směřující 

k profesní způsobilosti býti modelkou lze tedy spíše vnímat jako konkretizaci 

povinnosti zaměstnance prohlubovat si svou kvalifikaci a nelze na ně hledět jako na 

výkon závislé práce. 

 Při potvrzení castingu vzniká modelce povinnost castingu se účastnit. Spolu 

s povinnou účastí je možno identifikovat další povinnosti související s castingem: 

Dostavit se včas, neopouštět místo zakázky bez souhlasu, respektovat pokyny agentury, 

nebo klienta. Během castingu dále modelka vykonává konkrétní požadavky osob 

vedoucí casting a následně i pokyny osob, pro které realizuje konkrétní zakázku. 

Modelka při výkonu své  práce  nemůže postupovat nezávisle na agentuře, nebo 

klientovi. Nutno dodat, že okruh, v kterém se může agentura, nebo její klient pohybovat 

při ukládání pokynů, se přibližuje okruhu pokynů pracovněprávních, tedy okruhu 

omezeným hranicemi zákonnosti a předmětem činnosti. 

 Vázanost pokyny je institutem směřujícím k usměrňování zaměstnance a vedení 

jeho činnosti směrem k výsledku, který zaměstnavatel zamýšlí. Legální definice 

nikterak nespecifikuje rozsah a intenzitu pokynů, nýbrž toliko stanoví požadavek 
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existence pokynů a jejich závaznost. Závazností je třeba rozumět na jedné straně 

nezpochybnitelnost povinnosti pokyn učinit, na druhé straně sankci nastupující při 

neplnění pokynů. Právě sankce a vynutitelnost pokynu vymezuje pokyn od partnerské 

rady. Odpovídá-li neuposlechnutí instrukce právo agentury od smlouvy odstoupit, 

případně uplatnit finanční postih proti modelce 
76

 je takováto instrukce závazným 

pokynem.  

 Z hlediska naplnění znaku závislé činnosti není podstatný způsob, kterým 

zaměstnavatel využívá své pravomoci udělovat pokyny. Pro posouzení závislosti je 

klíčová jeho pravomoc tak činit a určitý minimální obsah vedení zaměstnance, který 

odpovídá povinnosti zaměstnanci práci přiřazovat. Neopatrné stanovení kritéria 

skutečné intenzity a frekvence pokynů by vedlo k absurdní situaci, kdy by liberální 

způsoby řízení a přenechávání vyšší autonomie zaměstnanci narušily ochrannou funkci 

práva samotného tím, že by vztah vyvazovaly z režimu závislé práce.  

 Pokud modelka nebude na castingu poslouchat, spojuje s tímto pochybením 

smlouva právo agentury spolupráci skončit, nebo uplatnit smluvní pokutu. Zakotví-li 

agentury ve smlouvách zajištěnou povinnost plnit požadavky agentury, nebo klienta 

agentury a stanoví-li povinnost dodržovat podmínky agentury, které konkretizuje 

v průběhu trvání smlouvy o spolupráci, zakotvuje tím vázanost modelky pokyny 

agentury.  

 

2.4.1.4. Subordinace modelky 

 

 Posledním znakem závislé činnosti, který je třeba podrobit zkoumání v odvětví 

modelingu je vztah nadřízenosti a podřízenosti. Má agentura nadřízené postavení vůči 

modelce při uplatnění standartního znění smluv a obvyklé praxe? K odpovědi na tuto 

otázku je třeba identifikovat okruh pravomocí, které může agentura vůči modelce 

uplatnit a zhodnotit, zda zakládají nadřízenost.   

                                                           
76

 Smlouva o spolupráci, příloha 1: článek 4 písm. e) 



46 
 

 Před potvrzením castingu je modelka vázána již výše zmíněnými povinnostmi 

souvisejícími s přípravou modelky, loajalitou k agentuře, šířením dobrého jména 

agentury, dále vázanost pokyny vztahujícími se k dobrému chování modelky a 

povinnost péče o svou fyzickou stránku. Tyto povinnosti však mají okrajovou povahu a 

jenom dotvářejí hlavní předmět právního vztahu, kterým je výkon modelingové činnosti 

pro třetí osoby. Zkoumáme-li hlavní předmět vztahu, zjistíme, že modelingová agentura 

je povinna aktivně nalézat zájemce o modelingové služby a práci pro ně modelce 

přidělit. Na druhé straně zjistíme, že modelka nemá povinnost takto přidělenou zakázku, 

nebo casting přijmout. Informace o castingu, nebo přímo zakázce, datu jejich konání a 

povinnostech spojených s účastí na nich tak nemohou mít povahu závazného pokynu, 

ale toliko návrhu. Vzhledem k jádru vztahu agentury a modelky se zdá, že k výkonu 

činnosti modelingu chybí základní prvek řízení a tím je pravomoc agentury závazně 

určit modelce její konkrétní práci. Klíčovým prvkem pro závěr, že nadřízenost obsažena 

není, by zde byla absence povinnosti modelky vykonávat modelingovou činnost pro 

agenturu i bez svého souhlasu. Takový závěr by však nebyl úplný a správný.  

 K naplnění nadřízenosti a podřízenosti totiž jistě dochází při souhlasu modelky 

určitou „práci“ přijmout. Přijme-li modelka konkrétní zakázku, dochází ke kvalitativní 

změně ve vztahu agentury a modelky, která přináší nové povinnosti. Po přijetí zakázky 

již modelka pozbývá svou formální autonomii a její postavení nabývá podřízenosti. 

Modelka je povinna se zakázky, nebo castingu zúčastnit a místo zakázky bez povolení 

agentury neopouštět. V průběhu své práce musí respektovat řízení ze stran oprávněných 

osob, které ji konkrétně určí, co má vykonat a jakým způsobem a to až do 

pozoruhodných detailů, které by v jiném oboru působily úsměvně, nebo až nevhodně 

(postoj, výraz a podobně).  

 Podřízenost modelky a její protipól nadřízenost agentury před potvrzením 

zakázky je tedy nutno podřídit zkoumání z hlediska faktické možnosti agentury 

vykonávat průměrně účinné řízení a organizování jiného (viz kapitola 1.2.1.). Nelze se 

spokojit s pravomocí nepřijmout práci, jako něčím co nutně řízení vylučuje, ale je třeba 

posoudit, zda obsah práv a povinností ve svém celku umožňuje agentuře činnost 

modelky řídit. V tomto ohledu je nutno posoudit i fakt, že modelka není prakticky 

schopna vykonávat činnost, kterou se živí jinak, než přijetím agenturou nabízeného 
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návrhu. Nepřijímání nabízené „práce“ ze strany agentury nutně znamená, že modelka 

činnost modelky vůbec nevykonává (pomineme-li nelegální výkon) se všemi finančními 

důsledky, které to pro její hospodářské postavení nese. Pro agenturu je nepřijímání 

práce srovnatelné s důsledky nenasmlouvání modelky a vzhledem k portfoliu ostatních 

nasmlouvaných modelek bez těžších následků. Pro modelku by vyhýbání se zakázek a 

tím i svého řízení znamenalo konec kariéry modelky do doby skončení termínované 

smlouvy. Modelka je tak nadále oprávněna pouze vykonávat činnosti v jiném oboru, 

nebo se věnovat přípravě na budoucí povolání. Hospodářská závislost modelky a její 

termínované výhradní smluvní uvázání tedy možnost nepřijímání zakázek natolik silně 

oslabuje, že možnost účastnit se na castingu je v praxi pochopitelně odmítána velmi 

ojediněle. Podobně by se totiž mohl zbavit výkonu práce, a tím omezit nadřízenost 

zaměstnavatele, i zaměstnanec jakéhokoliv jiného pracovního poměru ipso facto 

podáním výpovědi, nebo spolu se zaměstnavatelem omezením rozsahu pracovního 

poměru. (zúžení předmětu práce, nebo pracovní doby).  

 Lze tedy konstatovat, že faktická potřeba zakázky přijímat může založit vztah 

nadřízenosti a podřízenosti i tam, kde by se vyskytovalo formální právo tak neučinit. 

Velmi těžko totiž půjde zpochybnit hospodářskou závislost modelky na jejím právním 

vztahu s agenturou optikou tzv. risk testu, je-li její kontrakt s agenturou výlučný a 

dlouhodobý. Zůstává však otázkou, zda takovýto vztah však v českém právním 

prostředí obstojí v soudních lavicích před legální definicí závislé práce a požadavku, 

aby byla ve vztahu nadřízenost a podřízenost plně obsažena. I pokud by nadřízenost 

vstupovala do vztahu mezi agenturou a modelkou jednotlivě vždy ke každému potvrzení 

konkrétní zakázky, hodnocení jednotlivých zakázek jako ad-hoc návrhu na uzavření 

pracovního poměru nemůže obstát. A to jednak ve světle ostatních práv a povinností 

mimo účasti na castingu, jednak z důvodu, že by taková praxe vedla k nereálnému 

hromadění pracovních vztahů a narážela na 300 hodinové zákonné omezení dohody o 

provedení práce
77

, nebo zákaz řetězení termínovaných pracovních poměrů
78

. Nutno 

dodat, že by byla spojena s neúnosnými praktickými problémy. 

                                                           
77

 § 76 odst. 1) zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce 
78

 § 39  zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce 
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 Vzhledem k naplnění všech zákonných znaků závislé činnosti, k dlouhodobosti a 

výlučnosti smlouvy o spolupráci a závěrům v oblastech hospodářské závislosti, lze 

konstatovat hypotézu závislosti postavení modelky za prokázanou.  Důsledky její 

platnosti shrnuje následující kapitola.  

 

2.5. Pracovní poměry v modelingu 

 

 Pokud nahlížíme na soubor práv a povinností obsažený v současných 

kontraktech modelek jako na pracovněprávní poměr, čelíme některým méně či více 

závažným komplikacím. Jedním z argumentů agentur proti pracovním poměrům je 

nízká předvídatelnost uplatnění modelky v kontextu pracovní doby. Vzhledem 

k nárazovosti činnosti se jako jediné použitelné rozvržení pracovní doby jeví 

nepravidelné rozvržení. Agentura na castingy obvykle posílá více svých modelek a 

dokáže tak zajistit potřeby klienta ze svého portfolia fotogenických dívek. Komplikace 

nastupuje v případě, že si klienti vyžádají konkrétní modelku, nebo chtějí konkrétní 

modelku pro dlouhodobější spolupráci.  Agentura z povahy věci nemůže nechat 

zastoupit modelku, modelkou jinou a výkon její práce může přesáhnout délku pracovní 

doby. Čím se prestiž modelky zvyšuje, tím obtížnější bude prognózovat její pracovní 

dobu. Růst prestiže modelky je pro odvětví modelingu typický, nikoli však příliš častý. 

Podobný problém však nastává i u modelek o které naopak není zájem žádný.  Tato 

variabilita poptávek po konkrétní modelce může přinášet kumulaci přesčasů, nebo 

provozní překážky na straně zaměstnavatele.  

 Nelze ale opomenout, že pracovní právo disponuje instituty sloužícími právě 

zaměstnavatelům, jejichž objem práce je závislý na nepravidelných zakázkách. Tímto 

institutem je např. konto pracovní doby. Agentura může prognózovat určitý „odbyt“ 

běžných modelek ve vyrovnávacím období 26 týdnů, podobně jako by prognózoval 

podnikatel poskytující opravárenskou činnost pomocí svých techniků, nebo např. 

podnikatel ve stavebnictví. Je třeba připustit, že by si musel počínat opatrněji a s větším 

nárokem na jeho informovanost, neboť některé modelky nelze nechat zastoupit.  
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 Páteří každého pracovního poměru je povinnost zaměstnavatele práci přiřazovat 

a povinnost zaměstnance ji vykonat. Povinnost agentury přidělovat práci již nepochybně 

v kontraktu obsažena je s přihlédnutím k problémům spojeným s obdobími, kdy práci 

nezajistí (podobné obtíže však mívá nejeden zaměstnavatel). Na druhé straně modelka 

musí být povinna tuto práci vykonat, což by pracovní poměr agentuře zajistil. Modelce 

právo zakázku nepřijmout naopak pravděpodobně dramaticky oslabil. Pro modelku, 

jejímž cílem je občasná výdělečná činnost (studující modelka), by ve skutečnosti mohl 

pracovní poměr vyhovovat méně, než vztah v režimu smlouvy o obchodním zastoupení. 

Je však na svobodné vůli stran upravit si svůj smluvní vztah i v režimu samostatně 

výdělečných osob, pokud obsah jeho práv a povinností oslabí závislost pod míru 

současné praxe, tedy například pro občasnou výdělečnou činnost. Nepřípustná by 

nadále byla nevypověditelnost kontraktu, smluvní pokuty. Výhradnost agentury však 

zůstává zachována, jen s přesunu od smluvního zákazu pracovněprávnímu institutu 

zákazu výkonu činnosti shodné s předmětem činnosti svého zaměstnavatele bez jeho 

předchozího písemného souhlasu podle § 304 zákoníku práce. Vzhledem k podřízení 

vztahu pracovněprávním ustanovením odpadá nevypověditelnost kontraktu a je 

nahrazena klasickými pracovněprávními způsoby skončení pracovního poměru, 

obzvláště výpovědí zaměstnance.  Je spravedlivé zmínit i rovinu ústavněprávní, kdy by 

se mohla ujednání dnešních smluv při nemožnosti odepřít zakázku a 

zmíněné nevypověditelnosti kontraktu dostat do rozporu se zákazem nucené práce a 

byla neplatná nejen pro rozpor se zákoníkem práce, ale i s ústavním pořádkem.  

 

 

2.6. Shrnutí a vypořádání argumentace 

 

 Podíváme-li se na vztahu mezi modelkami a jejich agenturami, je od počátku 

patrná nerovnost zbraní. Modelka začíná v mladém věku a je vybavena pouze svým 

snem stát se modelkou a podporou svých rodičů. Na druhé straně agentura disponuje 

vyšším právním povědomím, lepšími nástroji k vyjednávání a silnějším hospodářským 

postavením. Ve skutečnosti neexistuje pro modelku moc jiných alternativ, jak se začít 

živit jako modelka, které by nerovnost kompenzovaly i když v poslední době se 
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objevují i pracovní servery nabízející práci v oblasti modeling, hosting a promoting 

přímo modelkám.
79

 Vždy jde však o jednorázovou práci, která připomíná spíš vedlejší 

činnost, tedy pouze o práci vykonávanou v režimu dohod o provedení práce. Cesta 

k modelingu jako hlavní výdělečné činnosti tak vede přes smlouvu agentury a její 

podmínky. Ty současné se bohužel ustálily na smlouvách koncipovaných jako smlouvy 

o výhradním zastoupení s klasickým obsahem práv a povinností naplňujících intenzitu 

závislé práce.  

 Právní interpretace výkonu modelingu agenturami tak nutí modelky stát se pro 

forma podnikatelkami, i když obsah jejich práv a povinností vytváří jejich závislé 

postavení. Začínají v mladém věku a často nesplňují povinnosti ukládané jim 

živnostenským zákonem. Podnikají, avšak samy jsou svým kontraktem nuceny se na 

dlouhou dobu zbavit možnosti své podnikání řídit, nebo rozšiřovat. Jsou podnikatelkami 

vstupujícími do jediného obchodního vztahu na základě adhezní smlouvy s 

modelingovou agenturou a vzhledem ke svému slabšímu postavení se smluvně uvazují 

do postavení „závislých podnikatelek“, jež jsou předmětem podřízenosti zajištěné 

smluvními pokutami. Jako podnikatelky jsou samy nositelkami tržního rizika a nemají 

jistotu, že jim agentura práci zajistí a tudíž jistotu souvislého příjmu pro své živobytí. 

Vzhledem k výše uvedenému je pro spoustu modelek výkon této činnosti i v agentuře 

chápán pouze jako vedlejší příjem, ačkoli mají vůli jít do modelingu tzv. „naplno“.  

 Taková je současná praxe i přes to, že výkon profesionální modelingové činnosti 

pomocí agentur naplňuje znaky závislé práce. Při podrobnějším pohledu na pracovní 

režim modelky v něm totiž nalezneme souhrn jejích hlavních pojmových znaků. Jedná 

se o práci dlouhodobou, kterou modelka vykonává pro jednu konkrétní entitu v podobě 

modelingové agentury
80

. Vidíme zřejmou hospodářskou i profesní závislost modelky na 

agentuře. Agentura přebírá i roli jakéhosi dlouhodobějšího pečovatele o kariérní život 

modelky. Modelka s agenturou komunikuje v širším rámci, než s klienty agentury. 

Klienti agentury jsou pak zvyklí vyjednávat podmínky spolupráce přímo s agenturou a 

poskytovat jí úplatu za činnost modelky. S modelkou jednají v oblastech provozních. 

Jednání s modelkou má povahu, která vzbuzuje dojem, že nejedná autonomně. Modelky 

                                                           
79

 www.photojob.cz – tržiště práce pro modelky; www.facebook.com/mazalagency - nabídky práce 
pomocí sociální sítě 
80

 K výhradnosti a dlouhodobosti viz. kapitola 1.2.3. 

http://www.photojob.cz/
http://www.facebook.com/mazalagency
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podléhají řízení agentury, nebo svých klientů a jsou smluvně vázáni vykonávat jejich 

pokyny, někdy i pod sankcí smluvní pokuty, nebo odstoupení od smlouvy ze strany 

agentury. Modely pod řízením podepisují „imaginární“ faktury, které mají znázorňovat 

plnění na základě výhradní smlouvy. Periodicita a tok financí přes agenturu, která 

platbu „upraví“ podle svých platebních nároků ze smlouvy, však blíže připomíná 

klasickou odměnu za vykonanou práci (původní znak závislé práce). Činnosti 

modelingu vykonává modelka vždy osobně a při modelingové práci identifikuje svou 

agenturu, chrání její dobré jméno a je vázána povinnostmi stanovující určitou míru 

loajality, přesahující sterilní obchodní vztah.  

 Agentury však vztah s modelkou koncipují jako vztah obchodněprávní. Svou 

činnost upravují obchodněprávním institutem obchodního zastoupení, nebo velmi 

příbuznou nepojmenovanou smlouvou Pro obchodní zastoupení je základním 

pojmovým znakem pouhé zprostředkování obchodu, kdy zůstává na zastoupeném 

v rámci smluvní volnosti, zda do tohoto obchodu s klientem vstoupí, nebo ne. Takové 

právo vyplývá někdy přímo z obsahu, či alespoň pojmově z koncepce smlouvy mezi 

agenturou. V praxi se právo modelky účast na castingu, či zakázce odmítnout formálně 

uplatňuje. Vzhledem však ke kontextu ostatních práv a povinností ze smlouvy 

(jednostranná výhradnost, nevypověditelnost smlouvy na dobu určitou) znamená 

odmítání zakázek de facto konec vztahu slučitelný s výpovědí pracovního poměru. 

Možnost zakázku nepřijmout tak neznemožňuje efektivní řízení modelky a její 

organizování vzhledem k její závislosti hospodářské a ostatním právům a omezením 

obsaženým v kontraktu. Po potvrzení zakázky již modelka podléhá účinnému řízení.  

 Lze tedy učinit závěr o tom, že profesionální modeling standartních modelek 

v České republice je výkonem závislé práce.  
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2.7. Možná řešení problému 

 

 Hypotézu, že činnost modelů a modelek je ve skutečnosti výkonem závislé 

práce, je nutno stanovit za potvrzenou a nyní se práce posouvá k svému poslednímu cíli 

a tím je formulace návrhů, jak problémy současného právního postavení modelek 

prakticky řešit.  

 Situaci, kdy současná podoba vztahů vznikajících mezi modelkami a agenturami 

má povahu závislé práce, nicméně v rozporu s § 3 zákoníku práce vykonávána 

v obchodněprávním vztahu, lze překonat dvěma různými postupy. Prvním z nich je 

postup směrem ke změně současné podoby kontraktů a vztahů ve světě modelingu. 

Domnívám se, že je třeba současnou úpravu vztahů reformovat, neboť jsou nyní 

koncipovány způsobem, který zakládá závislost, působí problémy a je v rozporu se 

zákonem. Důvodem je velmi slabá vyjednávací síla modelek vzhledem k jejich věku, 

aspiracím, právnímu povědomí a kompetencím. Tyto problémy spočívají i ve faktu, že 

nabídková strana na trhu modelingu je naprosto nesourodá a neorganizovaná. Jak jinak 

by zůstávala v zakrytých pracovních poměrech, bez uplatňování svých nároků 

pracovního práva? 

Profesionální modeling je závislou prací a jako takový podléhá tento vztah ustanovením 

pracovního práva. Aplikací ustanovení zákoníku práce se zásadně ve vztahu agentur a 

modelek mění vzájemný obsah práv a povinností a to způsobem, kdy je ochrannou 

funkcí pracovního práva vyrovnávána existence závislého a nerovného postavení stran. 

S přihlédnutím k problémům uvedeným v kapitole 2.5. poskytuje pracovněprávní vztah 

dostatek ochranných institutů k úspěšnému řešení nastíněných problémů.  Odstraňuje ze 

vztahu nevypověditelnost, jednostrannou výhradnost i přísné smluvní pokuty.  

 Řešení současné nežádoucí situace tedy nespočívá v legislativních změnách, 

neboť zákon sám o sobě nabízí dostatečnou ochranu pro ty, kteří v souladu s právní 

zásadou vigilantibus iura svá práva střeží. Je nutno tedy přistoupit k řešení, které by 

umožnilo modelkám lépe disponovat se svým právním postavením de lege lata tak, aby 

nedocházelo ke vzniku současné podoby kontraktů. Navrhuje se tedy vznik spolku na 

základě zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, jehož hlavní činnost bude spočívat 
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v uspokojování a ochraně zájmu svých členů, nabízejících práci na trhu profesionálního 

modelingu. Hlavní činností by byla revize smluv svých členů a vyvolání jednání 

směřující k jejich úpravě a odstranění závislosti. K plnění svého účelu se jeví jako 

vhodný nástroj, nástroj mediace. Klíčovým bodem, na který je nutno se v reorganizaci 

práv a povinností zaměřit, je institut nevypověditelnosti, jednostranné výhradnosti, 

smluvních pokut při neplnění pokynů a nízké autonomie modelky při organizaci své 

práce. Jednání by bylo podpořeno existencí nejlepší alternativy k vyjednávané dohodě 
81

 

v podobě skončení vztahu výpovědí pracovního poměru. Při úpravě dalších smluvních 

vztahů by modelka s pomocí spolku modelek vyjednala podmínky nedosahující 

intenzity závislé práce a poskytla pomoc s plněním zákonných povinností samostatně 

výdělečných osob. Konkrétní detaily o fungování a organizování tohoto spolku 

přesahují možnosti této práce a je pouze otázkou praxe, jaké podoby nabydou. Dalšími 

možnými řešeními dané problematiky by mohl být výkon práv zaměstnance modelkami 

a případná následná cesta soudní ochrany.  
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 K metodě vyjednávání v případech slabšího postavení  tvorbou nejlepší možné alternativy 
k vyjednávané dohodě  viz: Fisher Roger, Ury William, Patton Bruce. Jak dosáhnout souhlasu, zásady 
úspěšného vyjednávání, 3. Vydání str. 97 
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Závěr 

 Práce si stanovila za cíl zhodnotit postavení profesionálních modelek v právním 

prostředí České republiky. Na základě analýzy právních dokumentů, spolupráce 

s modelingovou agenturou, kvantitativního a kvalitativního výzkumu metodou řízených 

pohovorů ve vybrané populaci modelek konstatovala práce problémy v podobě 

nerovného postavení stran, nerovnováhy práv a povinností, slabé ochrany mladistvých a 

neplnění zákonných povinností, plynoucích z obchodněprávních smluv. Práce si pro své 

zkoumání stanovila hypotézu zastřených pracovních poměrů. Hypotéza předpokládala, 

že výkon profesionálního modelingu je výkonem závislé práce, který je v praxi zastírán 

obchodněprávními kontrakty. Tuto hypotézu práce potvrzuje. 

 Práce popisuje, jakým způsobem splňuje činnost modelky všechny legální 

kritéria závislé práce a poměřuje ji i s kritérii pomocnými. Popisuje profesionální 

modeling, (avšak zaměřuje se pouze na modeling průměrný) jako činnost výlučně pro 

jednu agenturu i jako činnost dlouhodobé povahy. V této činnosti identifikuje 

nezastupitelnost modelky a její nutný osobní výkon, vázanost modelky pokyny agentury 

a klientů, neautonomní jednání modelky a její podřízenost. Optikou tzv. risk testu 

ukatuje na hospodářskou závislost modelky na své agentuře. Shrnutím všech těchto 

znaků práce konstatuje činnost profesionálního modelingu jako výkon závislé práce.  

 Cíl práce se tedy podařilo naplnit a práce přináší závěry v oblasti 

profesionálního modelingu, kterými je možno některé problémy překonat. Pouhým 

samotným konstatováním podřízení vztahů modelek a agentur pracovnímu poměru se 

však nedaří překonat problémy všechny. V závěru práce je tedy navrženo založení 

spolku sdružujícího modelky k ochraně jejich právního postavení. Spolek by měl 

disponovat dostatečným personálním a právním zázemím, aby umožnil modelkám lépe 

plnit své zákonné povinnosti. Hlavní činností spolku by pak byla renegociace smluv o 

spolupráci cestou mediace a zajištění takového obsahu práv a povinností, které by 

vyvedly modelky ze závislého postavení, tedy nesplňovaly intenzitu závislé práce. 

Současné smlouvy je dále možné ukončit výpovědí pracovního poměru, nebo se domoci 

práv zaměstnance cestou soudní ochrany.  
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Abstract 

 Tato diplomová práce se zabývá právními vztahy v oblasti modelingu a to 

vztahy mezi modelkami a jejich agenturami. Jejím cílem je analyzovat současný obsah 

práv a povinností a podobu jejich kontraktů a podrobit je zkoumání z pohledu 

pracovního práva. Práce stanoví ve svém úvodu hypotézu, která předpokládá, že tyto 

vztahy jsou de facto vztahy pracovněprávními, navzdory tomu, že jsou stranami 

označeny formálně za vztahy obchodněprávní. Diplomová práce se sestává ze dvou 

hlavních kapitol. První z nich představuje koncept závislé práce, který český právní 

systém užívá k rozlišení vztahů, které je nutno podřídit pracovněprávní úpravě. První 

kapitola přibližuje důvody pro tento koncept a jeho historický původ, podrobuje legální 

kritéria závislé práce kritice a nabízí další způsoby, jak závislou práci identifikovat 

mimo kritéria legální definice. 

 Druhá kapitola se zabývá praktickými problémy přítomnými v realitě 

profesionálního modelingu v České republice a identifikací špatného právního postavení 

modelek. Zkoumáním kontraktů modelingových agentur, kvalitativním výzkumem v 

populaci pracujících modelek metodou řízených pohovorů a posuzováním zjištěného 

skutečného obsahu práv a povinností z hlediska kritérií závislé práce, prokazuje 

diplomová práce platnost své hypotézy, že výkon profesionálního modelingu v České 

republice je výkonem závislé práce a vztahem zaměstnance a zaměstnavatele. Na konci 

druhé kapitoly nabízí diplomová práce řešení ve formě založení organizace sdružující 

modelky, jejíž cílem je právní pomoc a  renegociace současných kontraktů modelek 

způsobem vedoucím k právům a povinnostem, které by modelky vyvedly ze závislosti.  
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Abstract 

 This diploma thesis concerns legal relations in the modeling sector, particularly 

between models and their agencies. Its aim is to analyze present contracts, rights and 

duties and to discuss them from the perspective of labor law. A hypothesis is presented 

which assumes that those relations are de facto relations between workers and their 

employers despite the form and name of the agreement between contract parties, which 

refers to it as a business deal. The thesis consists of two main chapters. The first of them 

introduces the concept of “dependent work,” which is used by the Czech legislation to 

determine which relations should be regulated by the labor law. It covers the reasons for 

such a concept, argues with the present legal criteria of dependent work and offers other 

approaches for identifying it.  

 The second chapter deals with the practical problems present in the professional 

modeling branch. It shows the display of standard modeling work in the Czech Republic 

and the poor legal standing of models. By exploring the contracts and content of 

practical modeling work and judging whether they meet the criteria of dependent work, 

the thesis proves its hypothesis, namely that modeling in the context of the Czech legal 

system should be considered an employer-employee relationship. At the end of the 

second chapter, the thesis offers a solution in the form of an organization of models, 

which focuses on the negotiation of contracts that would not meet the qualifications for 

dependent work. 
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