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SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

EHS Evropské hospodářské společenství

EP Evropský parlament

ES Evropské společenství

EU Evropská unie

SDEU Soudní dvůr Evropské unie

SES Smlouva o založení Evropského společenství

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie

SVP Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/71/ES ze dne 16. prosince 

1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

ZPr Zákoník práce



5

ÚVOD

Skutečnost, že Česká republika je jedním z členských států Evropské unie, 

v sobě nese mnohé možnosti i v oblasti pracovního práva. Spolu s rostoucím počtem 

podnikatelů, kteří poskytují své služby v rámci Evropské unie, totiž roste i počet 

zaměstnanců, kteří se pohybují mezi členskými státy za účelem plnění svých pracovních 

povinností. Pro tuto situaci, kdy zaměstnavatelé pověří své zaměstnance provedením 

pracovního úkolu na území jiného členského státu, se vžil pojem „vysílání 

zaměstnanců“. Zaměstnanci pak představují pouze jakýsi nástroj, prostřednictvím 

kterého jejich zaměstnavatel poskytuje na území jiného členského státu své služby. 

Vysílání zaměstnanců je tématem velmi zajímavým a komplexním. Nejedná se 

totiž čistě jen o pracovně právní institut, ale o soubornou problematiku, která v sobě 

zahrnuje též otázky práva sociálního zabezpečení, mezinárodního práva soukromého či 

práva daňového. Vyslaní zaměstnanci si po celou dobu vyslání zachovávají sociální 

vazby na stát, ze kterého byli vysláni, nevstupují na pracovní trh hostitelského 

členského státu jako např. migrující zaměstnanci. Ačkoliv problematika vysílání 

zaměstnanců není v České republice příliš frekventovaným tématem, čemuž odpovídá 

i skutečnost, že neexistuje vetší množství odborné literatury zpracované na toto téma, 

považuji tuto problematiku za zajímavou, aktuální a pro pracovní právo důležitou.

Tato rigorózní práce si klade za cíl souhrnně analyzovat problematiku vysílání 

zaměstnanců, a to zejména z pohledu práva pracovního a práva sociálního zabezpečení, 

přičemž největší pozornost je věnována pracovně právním podmínkám vyslaných 

zaměstnanců a jejich právním vztahům se zaměstnavateli. Cílem práce je též upozornit 

na problémy, které se v praxi v souvislosti s vysíláním zaměstnanců objevují.

Samotná rigorózní práce je rozdělena do sedmi kapitol. Úvodní kapitola je 

věnována posouzení institutu vysílání zaměstnanců z hlediska práva evropského. 

Následující kapitola je kapitolou stěžejní, neboť se podrobně věnuje právní úpravě 

obsažené ve směrnici EP a Rady č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování 

služeb, která představuje základní pramen práva v této oblasti. S evropským právem je 

nedílně spojena i judikatura Soudního dvora Evropské unie, který díky své rozhodovací 

činnosti evropské právo vykládá a dotváří. Považovala jsem proto za vhodné, aby 
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zásadní rozhodnutí zabývající se otázkou vysílání zaměstnanců byla upravena 

v samostatné kapitole. Obsahem čtvrté kapitoly je bližší seznámení s právní úpravou 

obsaženou ve zcela nové směrnici EP a Rady č. 2014/67/EU o prosazování směrnice 

č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Pátá kapitola se pak 

stručně věnuje problematice rozhodného práva pro pracovně právní vztahy uzavřené 

mezi vyslanými zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Následující šestá kapitola se 

zabývá analýzou české právní úpravy vysílání zaměstnanců týkající se práv 

zaměstnanců, kteří jsou vysláni k výkonu práce na území České republiky a dále právní 

úpravy týkající se naopak vysílání českých zaměstnanců na území jiných členských 

států. Poslední kapitola se zabývá problematikou sociálního zabezpečení vyslaných 

zaměstnanců.

Tato práce se zabývá pouze právními vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 

ze soukromého sektoru, a to při vysílání zaměstnanců z České republiky a naopak do 

České republiky. Práce se záměrně nezabývá ani právní úpravou pracovně právních 

podmínek vybraných členských států Evropské unie.

Na tomto místě považuji za vhodné vyjádřit se i k používané terminologii v této 

práci. Česká právní úprava a úprava obsažená v evropských předpisech je pochopitelně, 

co se týče terminologie, založena na odlišné tradici. V evropských předpisech se 

výlučně setkáváme s pojmem pracovník, jehož ekvivalentem je v českých právních 

předpisech pojem zaměstnanec. Oba pojmy jsou v této práci používány ve stejném 

významu a zaměnitelně. 

Tato práce vychází z právní úpravy účinné ke dni 13. 10. 2014.
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1 VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONTEXTU EVROPSKÉHO 

PRÁVA

Svoboda pohybu pracovníků, svoboda usazování a svoboda poskytování služeb 

představují základní pilíře jednotného trhu a principy fungování Evropské unie. 

Jakýkoliv občan Evropské unie má na základě čl. 45 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“) právo svobodně se pohybovat mezi členskými státy 

Evropské unie za účelem získání zaměstnání. Volný pohyb pracovníků v sobě nese 

odstranění veškerých forem diskriminace mezi pracovníky členských států na základě 

jejich státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní 

podmínky. Občané Evropské unie mají v rámci celé unie právo ucházet se o skutečně 

nabízená pracovní místa, pohybovat se za tím účelem volně na území členských států, 

pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání či zůstat na území 

členského státu i po skončení zaměstnání.

Vedle svobody pohybu pracovníků je třeba rozlišovat též svobodu poskytování 

služeb zakotvenou v čl. 56 a násl. SFEU a spočívající v právu podnikatele nebo 

společnosti usazených v jednom členském státě Evropské unie dočasně a příležitostně 

poskytovat služby na území druhého členského státu, aniž by se museli v této 

hostitelské zemi usadit. Pokud by však poskytování služeb bylo trvalého charakteru, 

hovořili bychom již o usazení poskytovatele služeb v hostitelském členském státě.

Co všechno se rozumí službami, je uvedeno v čl. 57 SFEU. Konkrétně to jsou 

„výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními 

o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby zahrnují zejména činnosti průmyslové 

povahy, činnosti obchodní povahy, řemeslné činnosti a činnosti v oblasti svobodných 

povolání“. Služby lze tedy označit jako zbytkovou kategorii, úzce související s právní 

úpravou svobody usazování, když právě na ni odkazuje čl. 62 SFEU.

Svoboda poskytovat služby na vnitřním trhu EU v praxi znamená, že jejich 

poskytovatel  (obchodník, podnikatel, živnostník, zástupce svobodných povolání aj.) 

může provozovat svou činnost v kterémkoli jiném členském státě, za stejných 

podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.
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Právě prostřednictvím svobody poskytovat služby v rámci Evropské unie je 

realizován i institut vysílání zaměstnanců z jednoho členského státu, ve kterém obvykle 

vykonávají svoji práci, do jiného členského státu Evropské unie. 

Praktický rozdíl mezi svobodou poskytovat služby a svobodou pohybu 

pracovníků uvnitř jednotného trhu lze jednoduše demonstrovat na následujících 

příkladech. V prvním případě se český občan rozhodne pracovat v zahraničí, například 

v Německu, získá zde zaměstnání a uzavře s německým zaměstnavatelem pracovní 

smlouvu dle německých právních předpisů. Ve druhém případě je český občan 

zaměstnán u českého zaměstnavatele, který jej následně vyšle k dočasnému výkonu 

práce do Německa (např. na základě dohody mezi německým a českým 

zaměstnavatelem).

Není pochyb o tom, že v prvním případě se jedná o migrujícího zaměstnance ve 

smyslu čl. 45 SFEU a že německý zaměstnavatel se k němu nemůže chovat jinak, než 

ke svým jiným německým zaměstnancům, neboť jakýkoliv občan Evropské unie 

migrující mezi členskými státy nesmí být diskriminován na základě své státní 

příslušnosti a musí mít stejný přístup k pracovnímu trhu a k systému sociálního 

zabezpečení jako zaměstnanci, kteří jsou státními příslušníky tohoto členského státu.

Avšak ve druhém případě zaměstnanec i nadále pracuje pro českého 

zaměstnavatele na základě české pracovní smlouvy, a to i přesto, že práci vykonává 

v Německu. Je tedy nutné, aby v takovém případě byla respektována skutečnost, že 

tento zaměstnanec je a bude i nadále zaměstnancem české společnosti, běžně pracující 

v České republice s tím, že v zahraničí vykonává specifickou práci pouze po určitý čas. 

Takový zaměstnanec má legitimní zájem uchovat si spojení se svým českým 

zaměstnavatelem a jeho domovskou zemí, a to v případě pracovních podmínek 

i sociálního zabezpečení. 

Pokud by se na výše popsané příklady aplikovaly dva druhy pravidel i přesto, že 

oba tito zaměstnanci vykonávají práci ve stejném státě, mohlo by to vést ke snahám 

vedoucím ke snižování mzdy a pracovních podmínek v hostujícím státě, a to díky 

nadnárodním řetězcům subdodavatelů, vytváření formálních společností a vymýšlení 

dalších způsobů, jak se vyhnout aplikaci pravidel hostujícího státu. 
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Na druhou stranu však není možné jen tak jednoduše uplatňovat na oba příklady 

princip rovného zacházení, neboť nesmíme zapomenout na skutečnost, že tito dva různí 

zaměstnanci nejsou zaměstnanci jedné společnosti, a proto nelze jen tak jednoduše 

vynucovat aplikaci stejných pravidel. Je tedy nutné, aby existoval jiný mechanismus 

(legislativní nebo prostřednictvím kolektivních smluv), který by umožnil, aby 

přeshraniční poskytovatelé služeb a jejich zaměstnanci byli povinni se řídit stejnými 

pravidly jako zaměstnavatelé se sídlem v hostujícím státě a aby se tak omezila nekalá 

soutěž ve vztahu ke mzdám a pracovním podmínkám. 

Základní otázkou je tedy to, v jakém rozsahu, z jakých důvodů a na základě 

jakých okolností může nebo musí být pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, který jej vysílá k výkonu práce do zahraničí, překonána pravidly, 

jež se uplatňují v hostitelském státě. 

Přesně na tyto otázky pak reaguje směrnice EP a Rady č. 96/71/ES ze dne 16. 

12. 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále jen také „směrnice 

o vysílání“), která reguluje podmínky, za kterých má přednost aplikace předpisů 

týkajících se mezd a pracovních podmínek platných v hostujícím státě před 

podmínkami, které jsou platné v domovském státě vyslaného zaměstnance a které se 

aplikují na jeho pracovně právní vztah. 
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2 SMĚRNICE EP A RADY Č. 96/71/ES O VYSÍLÁNÍ 

PRACOVNÍKŮ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

V době vzniku Evropského společenství nebyla problematika vysílání 

pracovníků za účelem výkonu práce ve druhém členském státě zcela běžná. Pouze 

v tzv. travaux préparatoires1 se objevila zmínka o vysílání personálu.2 Nicméně už 

v roce 1972 přišla Evropská komise s návrhem nařízení, které by upravovalo rozhodné 

právo pro pracovní poměry v rámci Společenství. Záměr přijmout toto nařízení byl 

posléze v roce 1980 částečně nahrazen přijetím Římské úmluvy.

První návrh směrnice o vysílání pracovníků měl své kořeny v tzv. Sociálním 

akčním programu, který prováděl Chartu základních sociálních práv pracovníků z roku 

1989. Již v úvodních fázích přípravy směrnice byl stanoven její základní účel, tj. zajistit, 

aby všechny podniky poskytující své služby na území dalších členských států 

aplikovaly příslušné právo hostitelského státu vztahující se k nejdůležitějším 

ustanovením pracovního práva bez ohledu na právo, kterým se řídí zaměstnanecký 

vztah. Je totiž zcela zřejmé, že pracovní podmínky jsou v různých členských státech 

odlišné. Pokud by zaměstnavatel z ekonomicky slabšího státu, s nižší úrovní pracovních

podmínek, vyslal svého zaměstnance do státu ekonomicky silnějšího, s vyšší úrovní 

pracovních podmínek, a nadále by aplikoval národní pracovní podmínky, jeho náklady 

na zaměstnance by se nezměnily. V porovnání se zaměstnavateli hostitelského státu 

s vyšší úrovní pracovních podmínek, tedy vyššími náklady na zaměstnance, by tak 

získal výhodu v konkurenčním boji. Docházelo by k tzv. sociálnímu dumpingu 

tj. poskytování služeb pomocí zaměstnanců, kteří jsou podřízeni nižším 

pracovněprávním standardům země původu a mohou představovat narušení pracovního 

trhu hostitelského státu a narušení hospodářské soutěže.3 Za účelem zamezení těchto 

situací a nastavení rovných podmínek rozhodly tehdejší orgány Evropského 

                                                

1 V českém překladu „přípravné práce“ nebo též oficiální záznam z jednání. Tzv. travaux bývají často 
užitečná zejména při výkladu smluv a při objasňování jejich záměru. Viz též čl. 32 Vídeňské úmluvy o 
smluvním právu.
2 JACOBSON, J.: Posted Workers and Free Movement of Services in the European Union – the Impact 
on National Employment and Immigration Law. Master Thesis. Helsinky: University of Helsinky, Faculty 
of Law, 2008, str. 17.

3 BARANCOVÁ, H., LACKO, M. a kol.: Vysielanie zamestnancov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2008, s. 13
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společenství o nutnosti sladění právních úprav členských států prostřednictvím právního 

předpisu na úrovni EU.

Návrh směrnice byl zveřejněn v roce 1991, v roce 1993 došlo k jeho revizi. 

16. 12. 1996 Rada dosáhla politického kompromisu a kvalifikovanou většinou byla tato 

směrnice přijata.4 Lhůta k její implementaci uplynula dne 16. 12. 1999.

2.1 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ

Dle čl. 1 odst. 1 se směrnice o vysílání vztahuje na podniky usazené v některém 

členském státě Evropské unie, které vysílají v souladu s jejím čl. 1 odst. 3 v rámci

nadnárodního poskytování služeb pracovníky na území jiného členského státu. Kromě 

27 členských států EU5 se pravidla obsažená ve směrnici o vysílání aplikují na základě 

rozhodnutí společného výboru EHP č. 37/98 taktéž na vysílání pracovníků z a do 

smluvních států Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), tj. Norska, 

Lichtenštejnska a Islandu. Rovněž Švýcarsko se připojilo k aplikaci směrnice 

o vysílání.6  Nicméně pro přehlednost práce je používám jednotný termín „členský stát“, 

který v sobě zahrnuje jednak členské státy EU, ale též členské státy EHP a Švýcarsko. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se směrnice o vysílání nevztahuje na případy 

dočasného vysílání zaměstnanců z členských států EU do třetích zemí.

2.2 VĚCNÁ PŮSOBNOST SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ

Směrnice o vysílání upravuje ve svém čl. 1 odst. 3 tři formy vyslání. Směrnice 

o vysílání se použije, pokud podnik učiní některé z tří níže uvedených nadnárodních 

opatření:

                                                

4 Jediným členským státem ES, který hlasoval proti přijetí, byla Velká Británie. Portugalsko se zdrželo 
hlasování.
5 Ke dni 15.9.2014 jsou členskými státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, 
Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené 
království, Španělsko, Švédsko. 
6

Viz Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou 
konfederací o volném pohybu osob ze dne 21. června 1999.
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1. Podnik vyšle pracovníka na území členského státu na vlastní účet a pod 

svým vedením na základě smlouvy uzavřené mezi podnikem pracovníky 

vysílajícím a stranou, pro kterou jsou služby určeny, činnou v tomto 

členském státě, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi 

vysílajícím podnikem a pracovníkem. 

Výše uvedená situace je v praxi zřejmě nejčastější formou vyslání zaměstnance

do jiného členského státu Evropské unie (dále také jen „EU“), bývá též označována jako 

vyslání v rámci nadnárodního poskytování služeb. Tato forma vyslání klade důraz 

zejména na zachování pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a vysílaným 

zaměstnancem a z toho plynoucí vztah podřízenosti a nadřízenosti. Vyslaný 

zaměstnance totiž po celou dobu vyslání vykonává práci pro svého vysílajícího 

zaměstnavatele, a to i přesto, že příjemcem poskytovaných služeb je hostitelská 

společnost. Z toho tedy vyplývá, že v případě dočasného přerušení pracovního poměru, 

během kterého zaměstnanec začne vykonávat práci přímo pro zahraničního příjemce 

služeb, aniž by došlo k zapojení domovské společnosti, se nejedná o situaci spadající do 

působnosti směrnice o vysílání.7

Aby mohlo dojít k aplikaci směrnice o vysílání, je nutné splnit v rámci této 

formy vyslání ještě jednu podmínku – vysílající zaměstnavatel musí uzavřít se 

zahraničním příjemcem služeb působícím v hostitelském státě smlouvu o poskytnutí 

služeb.8 Tato podmínka vylučuje z působnosti směrnice o vysílání případy, kdy 

zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance do zahraničí, aniž by podobná smlouva 

existovala. Jedná se zejména o situaci, kdy zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance do 

zahraničí čistě pro interní potřeby společnosti.9

2. Podnik vyšle pracovníka do provozovny nebo podniku náležejícího ke 

skupině podniků na území členského státu, jestliže po dobu vyslání existuje 

pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem.

                                                

7 RANDLOVÁ N., ŠKUBAL, J.: Seconding employees within the european economic area. Práce a 
mzda, 2005, číslo 1, Příloha 2
8 Takovou smlouvou může být např. smlouva o dílo či smlouva o provedení určitých prací upravený 
právními normami dle národního práva, které je pro smluvní vztah mezi domovským a hostitelským 
státem rozhodné.
9 BARANCOVÁ, H., LACKO, M. a kol.: Vysielanie zamestnancov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2008, str. 14
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I tato forma vyslání vyžaduje trvající pracovněprávní vztah mezi vysílaným 

zaměstnancem a vysílajícím podnikem. Důvodem pro zakotvení této formy vyslání je 

zejména snaha zamezit obcházení směrnice o vysílání prostřednictvím zakládání 

dceřiných společností v rámci koncernu a umísťování zaměstnanců do těchto dceřiných 

společností.10

Definici koncernu však ve směrnici o vysílání nenalezneme. Pokud budeme 

vycházet z obecné definice, lze za koncern označit takové „uskupení podnikatelů, kdy je 

jeden nebo více podnikatelů podroben při řízení svého podniku jednotnému řízení ze 

strany jiné osoby. Podniky podnikatelů podrobených jednotnému řízení včetně podniku 

řídící osoby se označují jako koncernové podniky. Jednotnému řízení mohou být 

podnikatelé podrobeni buď fakticky v důsledku ovládnutí, nebo na základě smlouvy“.11

3. Jako podnik pro dočasnou práci či podnik poskytující pracovníky vyšlou 

pracovníka do podniku, který jej využije, se sídlem nebo vykonávajícího 

činnost na území některého členského státu, jestliže po dobu vyslání existuje 

pracovní poměr mezi podnikem pro dočasnou práci či podnikem 

poskytujícím pracovníky na straně jedné a pracovníkem na straně druhé. 

Výše uvedený případ popisuje vysílání v rámci agenturního zaměstnávání. Také 

u této formy je podmínkou existence smlouvy mezi vysílající agenturou práce 

a hostitelskou společností, jejíž obsah je upraven podle rozhodného práva, které se bude 

na tento právní vztah aplikovat. Rozdíl oproti předešlým formám spočívá v tom, že 

vyslaný zaměstnanec vykonává práci přímo pro hostitelskou společnost a spadá tak pod 

její řídící pravomoc tzn., že hostitelská společnost mu dává pracovní pokyny či 

kontroluje výsledky jeho práce. Přesto je však takto vyslaný zaměstnanec po celou dobu 

vyslání zaměstnancem agentury práce.   

Koncept agenturního zaměstnávání byl v mezičase definován na evropské úrovni 

též prostřednictvím směrnice EP a Rady č. 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008

o agenturním zaměstnávání. 

                                                

10 BARNARD, C.: EC Employment Law. 3rd ed. Oxford: Oxford university Press, 2006, str. 173
11 Právnický slovník dostupný v informačním systému ASPI
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Agenturním zaměstnancem se rozumí zaměstnanec agentury, která jej umístí 

k zaměstnavateli, na základě jehož pokynů pro něj posléze tento zaměstnanec vykonává 

práci, a to pouze dočasně. Jednoduše řečeno se agenturní zaměstnanci stanou 

(dočasnou) součástí pracoviště hostitelské společnosti, ale po právní stránce zůstávají 

zaměstnancem pracovní agentury.

To znamená, že agentura takovému zaměstnanci bude vyplácet mzdu a odměnu 

za práci apod., avšak všechny pokyny týkající se vykonávané práce jsou přeneseny na 

hostitelskou společnost využívající služeb agentury práce. 

Ve vysílání agenturních zaměstnanců lze však spatřovat mnohá úskalí ve vztahu 

vůči vlastním zaměstnancům uživatelské společnosti. Největším rizikem je klesání platů 

u takových zaměstnanců s ohledem na to, že agenturní zaměstnanci jsou pro 

hostitelskou společnost zcela jistě levnější a nepředstavují tak vysoké náklady jako 

vlastní zaměstnanci. Důsledkem tohoto stavu by mohlo být i riziko, že stálí zaměstnanci 

budou nahrazováni těmito vyslanými agenturními zaměstnanci. 

Tyto obavy směřovaly v členských státech EU k vytvoření určitých opatření, 

která mají za cíl zabránit takovým negativním důsledků. Např. existují předpisy 

zakazující, aby určitý druh prací byl vykonáván agenturními zaměstnanci nebo se 

stanovuje maximální doba, na kterou může být agenturní zaměstnanec uživateli

přidělen. Tomu je tak např. i v České republice. Na základě § 309 odst. 6 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce totiž nemůže agentura práce téhož zaměstnance 

dočasně přidělit k výkonu práce u stejného uživatele na dobu delší než 12 kalendářních 

měsíců po sobě jdoucích. Nicméně i toto pravidlo je pouze relativní, neboť je možné jej 

několika způsoby prolomit:

 agenturu o prodloužení přidělení požádá zaměstnanec agentury práce, nebo 

 jde-li o výkon práce na dobu zastupování za zaměstnankyni uživatele, která

čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo zaměstnance, který 

čerpá rodičovskou dovolenou.

Ve všech třech výše uvedených případech nadnárodních opatření je určujícím 

znakem existence pracovněprávního vztahu mezi vyslaným zaměstnancem a 
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poskytovatelem služeb, tj. vysílajícím zaměstnavatelem, který má sídlo v jiném státě, 

než v tom, do kterého svého zaměstnance vyslal za účelem poskytování služeb, a to po 

celou dobu vyslání.

Na závěr je třeba uvést, že z věcné působnosti směrnice o vysílání jsou 

vyloučeny případy vysílání, které nesouvisí s poskytováním služeb, nemají nadnárodní

povahu, nesouvisí s výdělečnou činností či nesplňují znaky dočasnosti vyslání.12 Dále se 

směrnice o vysílání nevztahuje ani na osoby, které denně dojíždí za prací přes hranice 

a na zaměstnance, kteří nemají žádnou spojitost s vysílajícím státem a svou pracovní 

smlouvu uzavřeli pouze s partnerem ve státě zaměstnání.13

2.3 OSOBNÍ PŮSOBNOST SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ

2.3.1 Vysílající zaměstnavatel

Směrnice o vysílání pracovníků se vztahuje na všechny zaměstnavatele, kteří se 

usadili v některém členském státě a kteří vysílají své zaměstnance za účelem výkonu 

práce do jiného členského státu. Směrnice však nepoužívá označení zaměstnavatel, ale 

podnik usazený v členském státě, který dále blíže nespecifikuje. Podnikem usazeným 

v členském státě pak takový podnik, který má v daném státě své sídlo nebo svou 

pobočku. Na území členského státu se tak musí nacházet zařízení zřízené a zde 

umístěné na dobu neurčitou, jehož prostřednictvím zaměstnavatel přímo vykonává 

určitou hospodářskou činnost.14

Pro účely této práce mají pojmy podnik a zaměstnavatel stejný obsah, jsou 

používány zaměnitelně a ve stejném významu.

                                                

12 SMEJKAL, L.: Vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie. Rigorózní práce. Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta. 2007, str. 96
13 BARANCOVÁ, H., LACKO, M. a kol.: Vysielanie zamestnancov. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
14 ŠTEFKO, M: Vysílání zaměstnanců do zahraničí. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, str. 49
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2.3.2 Vyslaný zaměstnanec

Směrnice o vysílání se vztahuje na vyslané zaměstnance, resp. pracovníky, kteří 

jsou v čl. 2 odst. 1 definováni jako „pracovníci, kteří po omezenou dobu vykonávají 

práci na území jiného členského státu než státu, ve kterém obvykle pracují“. Definici 

pojmu pracovník již směrnice neobsahuje a ponechává ji tak na právních předpisech 

členského státu, na jehož území byl pracovník vyslán. 

Ohledně definice pojmu „pracovník“ či „zaměstnanec“ nejsou nápomocné ani 

jiné právní předpisy Evropské unie. Z toho důvodu musíme přihlédnout k definicím, 

které rozpracoval Evropský soudní dvůr v rámci své rozhodovací praxe. V případě 

označovaném jako Lawrie-Blum15 stanovil Evropský soudní dvůr základní elementy 

zaměstnaneckého vztahu, které lze shrnout následovně: osoba vykonává po určitou 

dobu pro další osobu a na její přímé pokyny služby, za které obdrží odměnu.  

V tomto bodě je však nutné upozornit na skutečnost, že ani české právo pojem 

pracovník, resp. zaměstnanec nijak nedefinuje. Lze pouze předpokládat, že se jedná 

o osoby v pracovním poměru k zaměstnavateli, ale též o osoby, které vykonávají práci 

mimo pracovní poměr, tedy osoby pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo 

dohody o provedení práce. Nicméně absence definice pojmu zaměstnanec (pracovník) 

by neměla vyslanému pracovníkovi přivodit jakoukoliv újmu na jeho právech nebo 

pracovních podmínkách, které jsou garantovány čl. 3 směrnice o vysílání.16

Při dočasném vysílání zaměstnanců je podstatné, že nedochází k uzavření 

pracovní smlouvy a tedy vzniku pracovněprávního vztahu mezi vyslaným 

zaměstnancem a příjemcem služeb na území jiného členského státu. Po celou dobu 

vyslání zde totiž existuje pracovněprávní vztah mezi vysílaným zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, který jej vyslal. Z této skutečnosti vyplývá následující:

 vyslaný zaměstnanec vykonává práci pro vysílající podnik, 

 vyslaný zaměstnanec je vysílajícím podnikem odměňován, 

                                                

15 Rozsudek C-66/85 ze dne 3. července 1986 ve věci Deborah Lawrie-Blum proti Baden-Württemberg
16 SMEJKAL, L.: Vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie. Rigorózní práce. Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta. 2007,.str. 99
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 ukončit pracovněprávní vztah s vyslaným zaměstnancem může pouze 

vysílající podnik, 

 odpovědnost za práci vyslaného zaměstnance nese vysílající podnik.17

Vstup zaměstnance na cizí pracovní trh není důsledkem jeho svévolného 

a samostatného jednání, ale rozhodnutí zaměstnavatele, který ho vysílá. Tento znak 

souvisí i s následným pokračováním pracovněprávního poměru po skončení vyslání. 

Čl. 1 odst. 2 směrnice o vysílání vyjímá z její působnosti zaměstnavatele 

v oblasti obchodního loďstva a jejich posádky18. Na jejich pracovněprávní vztahy se 

aplikují normy mezinárodního práva soukromého, zejm. ustanovení Římské úmluvy19, 

resp. Nařízení Řím I20. Dále lze dovodit, že se směrnice o vysílání nevztahuje ani na 

státní zaměstnance, neboť upravuje pouze soukromoprávní pracovněprávní vztahy.21

Na závěr je nutné upozornit na skutečnost, že pro rozsah osobní působnosti 

směrnice o vysílání není rozhodné, jakou má vysílaný zaměstnanec státní příslušnost. 

Směrnice se tedy bude aplikovat i na případy vyslání zaměstnance, který je občanem 

třetího státu a který je vysílán jako zaměstnanec v jednom členském státě do dalšího 

členského státu Evropské unie. 

2.4 DOČASNOST VYSLÁNÍ

Jak bylo uvedeno již výše v textu, vysílání zaměstnanců je definováno jako 

dočasné vyslání zaměstnance zaměstnavatelem za účelem dočasného poskytování 

služeb do jiného státu, než ve kterém zaměstnanec běžně vykonává svou pracovní 

činnost. Dočasnost vyslání je tedy jedno z hlavních kritérií, podle kterého se posuzuje, 

zda jde o vyslaného zaměstnance či nikoliv.

                                                

17 KOTRČOVÁ, Š.: Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb. Diplomová práce. Praha: 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 2009
18 Definice pojmu lodní posádka, resp. námořníka, je obsažena ve směrnici č. 1999/63/ES. Na základě 
této definice je námořníkem každá osoba, která je v jakékoliv funkci zaměstnána nebo najata na palubě 
všech námořních plavidel, veřejných nebo soukromých, která jsou registrována na území některého 
členského státu a zpravidla využívána pro obchodní námořní plavbu.
19 Římská úmluva o právu rozhodném ori smluvní závazkové vztahy ze dne 19. června 1980
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové 
vztahy
21 Úřední osoby při výkonu veřejné správy jsou z působnosti směrnice o vysílání vyloučeny.
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Směrnice ani žádný jiný předpis však v současné době nedefinuje pojem 

dočasnosti, není stanoven žádný časový rámec, ani maximální délka vyslání. O časovém 

omezení vyslání hovoří pouze nařízení EP a Rady č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, které stanoví pro účely sociálního 

zabezpečení jako maximální délku vyslání dobu dvaceti čtyř měsíců.

V souvislosti s výše uvedeným tedy vyvstává otázka, jak rozlišit, zda se jedná 

o činnost spadající do svobody poskytovat služby nebo zda se jedná o trvalé usazení se? 

Toto rozlišení má totiž zásadní význam i pro určení rozsahu právních předpisů 

a pravidel, které se na subjekt v hostitelském státě vztahují. V případě trvalého usazení 

je totiž subjekt povinen podřídit se veškerým pravidlům, které jsou v hostujícím státě 

závazné, kdežto v případě dočasného poskytování služeb nejsou na tento subjekt 

aplikována ta pravidla, která by měla za následek omezení volného pohybu služeb 

uvnitř Evropské unie dle čl. 56 SFEU a které by nebyly odůvodněny ani převažujícím 

veřejným zájmem22. Rozlišení pak nepomůže ani odkaz na články SFEU, které tyto dva 

typy základních svobod upravují. Svoboda dočasně poskytovat služby na území jiného 

členského státu má právní základ v čl. 56 SFEU, zatímco svoboda usazování se je 

upravena v čl. 49 SFEU. Čl. 56 SFEU však žádnou definici „dočasnosti“ ve vztahu 

ke službám neobsahuje.

Vzhledem k absenci definice pojmu „dočasnost“, musíme při posuzování toho, 

zda se jedná o dočasné poskytování služeb nebo o trvalé usazení, použít pravidla, která 

vypracoval Evropský soudní dvůr v rámci své rozhodovací činnosti. Posouzení, zda se 

jedná o dočasné vyslání nebo o trvalé usazení pak závisí na komplexním posouzení 

každého případu zvlášť. Dle rozhodovací praxe Evropského soudního dvora23 může být 

jako dočasné poskytování služeb chápáno množství různorodých aktivit lišících se ve 

své povaze, zahrnující i služby poskytované po dobu několika let (např. u rozsáhlých 

stavebních prací). Naopak pravidelně opakující se krátkodobě poskytované služby 

mohou spadat pod pravidla týkající se svobody usazování. Taktéž je-li činnost 

                                                

22 Preparatory study for an Impact Assessment concerning the possible revision of the legislative 
framework on the posting of workers in the context of the provision of services. Final report, March 2012, 
str. 18
23 Rozsudek C-215/01 ze dne 11. prosince 2003 ve věci Bruno Schnitzer, odst. 28
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provozována, aniž by byl dopředu určen předpokládaný čas jejího ukončení, i zde se 

jedná spíše o trvalé usazení se namísto dočasného poskytování služeb24.

Další návod, jak posoudit, zda se jedná o dočasné poskytování služeb nebo 

trvalé usazení se v hostitelském státě, můžeme nalézt v nařízení (ES) č. 593/2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále také jen „Nařízení Řím I“). 

Výkladem čl. 8 tohoto nařízení lze dospět k závěru, že za dočasný výkon práce v jiném 

členském státě, je považována situace, kdy zaměstnanec po návratu ze zahraničí 

pokračuje ve své domovské zemi v obvyklé činnosti, kterou vykonával předtím, než byl 

vyslán. 

Odkaz na Nařízení Řím I je zcela namístě, neboť zde existuje určitá interakce

mezi pravidly mezinárodního práva soukromého upraveného tímto nařízením a směrnicí 

o vysílání. Zejména se tak děje prostřednictvím čl. 3 odst. 1 směrnice o vysílání, který je 

speciální k Nařízení Řím I, když členským státům ukládá povinnost zajistit, aby 

podniky zaručovaly pro vyslané pracovníky ve specifických záležitostech takové 

pracovní podmínky, na které mají nárok zaměstnanci pracující trvale ve státě vyslání, 

a to bez ohledu na právo rozhodné pro pracovní poměr takového vyslaného pracovníka. 

Jak však dále vyplývá z Nařízení Řím I, pokud je obsahem sjednaného 

pracovního poměru výhradně výkon práce v zahraničí a nepočítá se s pokračováním

ve výkonu práce v domovském státě poté, co se zaměstnanec vrátí z jiného členského 

státu, nejedná se o případ vyslání upravený ve směrnici o vysílání, a proto se na takový 

pracovní poměr musí aplikovat pouze a jen právní předpisy hostujícího státu, neboť to 

je stát, ve kterém zaměstnanec obvykle vykonává svou činnost. Na takového 

zaměstnance se tedy aplikují veškerá pravidla upravená pracovněprávními předpisy 

hostujícího státu, nikoliv pouze vybraná (např. upravující minimální mzdu a další 

záležitosti obsažené v tzv. tvrdém jádru směrnice o vysílání). 

Vyslání podle směrnice může spočívat, jak v krátkodobém, tak dlouhodobém 

období, postačí, pokud bude časově ohraničeno. Jestliže budeme hodnotit dočasnost, je 

nutné na ni nahlížet především z pohledu prováděné činnosti a z ní následně 

                                                

24 Rozsudek C-456/02 ze dne 7. září 2004 ve věci Michel Trojani proti Centre public d’aide sociale de 
Bruxelles (CPAS), odst. 28
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zohledňovat délku trvání poskytování služby s přihlédnutím k jejich četnosti, 

pravidelnosti a nepřetržitosti poskytování.25

Vzhledem k absenci jasných a přesných kritérií, na základě kterých by bylo 

možné jednoduše určit, zda se jedná o dočasný výkon práce či nikoliv, může docházet 

ke zneužívání institutu vyslání nebo jeho obcházení. V praxi se můžeme setkat 

s tzv. letter-box společnostmi, které formálně najmou zaměstnance v zemi s nižší úrovní 

pracovních podmínek, přičemž tento zaměstnanec posléze trvale vykonává práci 

v hostujícím členském státě. Dalším příkladem pak může být praxe agentur práce 

spočívající také ve výběru vhodných zaměstnanců ve státech, u nichž jsou nižší 

standarty pracovních podmínek, aby je poté zaměstnali ve státě hostujícím, který má 

pravidla přísnější. 

2.5 MINIMÁLNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY GARANTOVANÉ SMĚRNICÍ O 

VYSÍLÁNÍ

Aby byla zajištěna ochrana práv a pracovních podmínek zaměstnanců na unijní 

úrovni a aby bylo zabráněno tzv. sociálnímu dumpingu, prostřednictvím kterého by 

vysílající zaměstnavatelé mohli ohrozit zaměstnavatele ve státě vyslání díky nižším 

sociálním standardům, vytvořilo Evropské společenství soubor povinných pravidel 

týkajících se pracovních podmínek. Tato pravidla musí být aplikována na všechny 

zaměstnance, kteří jsou vysláni do jiného členského státu za účelem výkonu práce 

a musí reflektovat standardy, kterými se řídí pracovně právní vztahy místních 

zaměstnanců ve státě, do kterého je zaměstnanec vyslán. Pokud tedy ve státě vyslání 

existují určité minimální pracovně právní podmínky, musí být tyto aplikovatelné i na 

zaměstnance, jenž je do tohoto státu vyslán k výkonu práce. Na druhou stranu však 

neexistuje žádný důvod k tomu, aby zaměstnavatel přestal aplikovat ve vztahu 

k zaměstnanci ta pravidla, jež jsou pro něj příznivější a výhodnější a která jsou 

uplatňována v souladu s právními předpisy státu, kde má zaměstnavatel sídlo a kterými 

                                                

25 ŠTEFKO, M: Vysílání zaměstnanců do zahraničí. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, str. 53
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se řídí pracovně právní vztah26. Aby byla zajištěna jistota, jaká pravidla mají být 

aplikována, musí být právní předpisy členských států koordinovány za účelem stanovení 

minimálních pracovních podmínek, které musí být dodržovány ve státě vyslání. 

Podstatný obsah směrnice o vysílání je obsažen v čl. 3 odst. 1, v jejím 

tzv. tvrdém jádru.  Směrnice zakotvuje povinnost hostitelských členských států zajistit, 

aby vysílající zaměstnavatelé, bez ohledu na právo rozhodné pro pracovní poměr, 

zaručovali pracovníkům vyslaným na území jiných členských států pracovní podmínky 

specifikované směrnicí o vysílání tak, jak jsou v daném státě, ve kterém je vykonávaná 

činnost, upraveny právními či správními předpisy a/nebo kolektivními smlouvami nebo 

rozhodčími nálezy, které byly prohlášeny za všeobecně použitelné, jestliže se týkají 

stavebních činností uvedených v příloze směrnice o vysílání. 

Jak vyplývá také z informací uvedených na webových stránkách Evropské 

komise27, garance práv a pracovních podmínek vyslaných zaměstnanců musí být 

chráněna napříč celou Evropskou unií, přičemž účelem je zabránit tzv. sociálnímu 

dumpingu, který byl vysvětlen již výše v textu. Proto Evropské společenství stanovilo 

tzv. tvrdé jádro minimálních pracovních podmínek upravující požadavky a podmínky, 

které musí být aplikovány na zaměstnance vyslané do jiného členského státu.

Minimální pracovní podmínky hostitelského státu musí být vyslaným 

zaměstnancům zaručeny v následujících oblastech:

 maximální délka pracovní doby a minimální doby odpočinku

 minimální délka dovolené za kalendářní rok

 minimální mzda, včetně sazeb za přesčasy

 podmínky poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím podniků pro 

dočasnou práci

 ochrana zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci

                                                

26 Informace zveřejněné Evropskou komisí a dostupné na:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId-en

27 Informace zveřejněné Evropskou komisí a dostupné na: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catID=26langID=en
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 ochranná opatření týkající se pracovních podmínek těhotných žen nebo žen 

krátce po porodu, dětí a mladistvých

 rovné zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o diskriminaci

Účelem směrnice je určit použitelná pravidla a stanovit je jako závazná pro 

vysílající zaměstnavatele. Povinnost zajistit aplikaci těchto pravidel je jasně uložena 

hostujícímu státu, do kterého je zaměstnanec vyslán, neboť je v jeho vlastním zájmu 

chránit vlastní systém pracovněprávních předpisů. 

Směrnice je však nástrojem kompletní harmonizace pouze tehdy, pokud 

stanovené minimální podmínky jsou garantovány všem vyslaným zaměstnancům.

Nicméně členské státy nemají povinnost stanovit věcný obsah těchto podmínek na 

úrovni svých národních právních předpisů, dokud nebudou harmonizovány na 

komunitární úrovni.28 Pokud členský stát nemá vnitrostátní právní úpravu týkající se 

některých pracovních podmínek obsažených v tzv. tvrdém jádru směrnice o vysílání, 

neexistuje žádné pravidlo ukládající povinnost takovou právní úpravu přijmout. Např. 

minimální mzda je v mnoha členských státech stanovena kolektivními smlouvami 

a nikoliv zákonem či jiným právním předpisem. Podle vyjádření Komise a Rady není 

vstup směrnice o vysílání v platnost spojen s přijetím právní úpravy stanovující 

minimální odměnu za práci.29 Na základě toho lze však konstatovat, že směrnice 

o vysílání nenapomáhá sbližovat podmínky zaměstnávání v rámci společného trhu. 

Závazná pravidla stanovená v čl. 3 odst. 1 směrnice o vysílání mohou být 

v daném členském státě upravena právními či správními předpisy. V případě stavebních 

prací mohou být podmínky zakotveny jednak v právních nebo správních předpisech, ale 

též v kolektivních smlouvách či rozhodčích nálezech, které byly prohlášeny za 

všeobecně použitelné, tzn., že se jimi musí řídit všichni zaměstnavatelé v dotčeném 

odvětví nebo povolání v daném členském státě. Pokud v daném členském státě 

neexistuje systém, který by prohlásil kolektivní smlouvy či rozhodčí nálezy za 

všeobecně použitelné ve smyslu předchozí věty, mohou členské státy, pokud se tak 

                                                

28 Rozsudek C-490/04 ze dne 18. července 2007 ve věci Komise proti Spolkové republice Německo
29 JACOBSON, J.: Posted Workers and Free Movement of Services in the European Union – the Impact 
on National Employment and Immigration Law. Master Thesis. Helsinky: University of Helsinky, Faculty 
of Law, 2008, str. 25



23

rozhodnou, považovat za základ buď kolektivní smlouvy či rozhodčí nálezy, které mají 

všeobecný účinek na všechny podobné zaměstnavatele daného odvětví nebo povolání 

v dané zeměpisné oblasti, anebo kolektivní smlouvy, které byly uzavřeny nejvíce 

reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni členského 

státu a které se uplatňují na celém vnitrostátním území. Doplňujícím požadavkem 

vztahujícím se k oběma možnostem, je rovné zacházení jak mezi vysílajícím, tak 

hostujícím zaměstnavatelem. O rovné zacházení se jedná, pokud vnitrostátní 

zaměstnavatelé nacházející se v podobné situaci, mají v daném místě nebo dotyčném 

odvětví stejné povinnosti jako vysílající zaměstnavatelé v případě pracovních podmínek 

vyjmenovaných ve směrnici o vysílání, přičemž tyto povinnosti musí plnit se stejným 

účinkem.30

Co se týká možnosti členských států považovat za základ kolektivní smlouvy 

nebo rozhodčí nálezy, aniž by existoval systém, který by je prohlašoval za všeobecně 

použitelné, obsahuje čl. 3 odst. 8 důležitou klauzuli „pokud se tak rozhodnou“. Podle 

vysvětlení Evropské komise to znamená, že členský stát musí výslovně uvést v právních 

předpisech, do nichž je směrnice implementována, že k tomuto ustanovení přistupují.31

Jako jiná ustanovení směrnice o vysílání, ani čl. 3 odst. 8 nemá jednoznačný význam. 

V každém případě Komise prohlásila, že jestliže prováděcí předpisy neobsahují žádný 

odkaz na toto ustanovení obsažené v druhém pododstavci čl. 3 směrnice o vysílání, 

nemohou členské státy požadovat od zaměstnavatelů usídlených ve druhém členském 

státě, kteří vysílají pracovníky na jejich území, aby dodržovali kolektivní smlouvy 

uvedené v druhém pododstavci v čl. 3 odst. 8 směrnice o vysílání.32

Článek 3 odst. 7 směrnice o vysílání zakotvuje tzv. princip výhodnosti pro 

zaměstnance, který byl zmíněn již výše. Princip výhodnosti znamená povinnost 

porovnat pracovní podmínky podle práva vysílajícího státu s pracovními podmínkami 

státu, ve kterém má být dočasně vykonávaná práce v rámci vyslání. Princip výhodnosti 

je nutné uplatnit nejenom v oblasti tzv. tvrdého jádra pracovních podmínek, ale ve 

                                                

30 Viz čl. 3 odst. 8 směrnice o vysílání
31 JACOBSON, J.: Posted Workers and Free Movement of Services in the European Union – the Impact 
on National Employment and Immigration Law. Master’s Thesis. Helsinky: University of Helsinky, 
Faculty of Law, 2008, str. 26
32 Tamtéž, str. 27
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všech oblastech daného pracovněprávního vztahu. Tím, že směrnice o vysílání 

zakotvuje princip výhodnosti pro zaměstnance, získává podstatný kolizně-právní 

význam. 33

Výčet pracovních podmínek dočasně vyslaných zaměstnanců tvořících tzv. tvrdé 

jádro je taxativní a poměrně úzký. Do jeho obsahu nejsou zahrnuty např. překážky 

v práci či problematika skončení pracovního poměru. Na druhou stranu ale dává 

směrnice o vysílání ve svém čl. 3 odst. 10 členským státům možnost aplikovat 

minimální pracovní podmínky stanovené i v jiných záležitostech upravených 

v tzv. tvrdém jádru směrnice, pokud jsou však dodržovány předpisy o veřejném pořádku 

a jejich aplikace by probíhala na základě rovného zacházení mezi vnitrostátními 

podniky a podniky ostatních států. 

2.5.1 Maximální délka pracovní doby a minimální doby odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku jsou na komunitární úrovni harmonizovány 

prostřednictvím směrnice Rady č. 2003/88/ES ze dne 4. 11. 2003 o některých aspektech 

úpravy pracovní doby (dále jen „směrnice o pracovní době“). Směrnice o pracovní době 

stanovuje souhrn pravidel týkajících se maximální délky pracovní doby a minimálních 

práv ohledně nároku na dobu odpočinku a snaží se tak zajistit, alespoň na minimálně 

možné úrovni, ochranu zaměstnanců v rámci celé Evropské unie. 

Pracovní dobu můžeme definovat jako „jakoukoliv dobu, během které pracovník 

pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo povinnosti 

v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi“.34 Každá doba, která 

není dobou pracovní, je dobou odpočinku.

Jedním z cílů směrnice o pracovní době je ochrana zdraví a bezpečnosti 

pracovníků. Za tím účelem ukládá členským státům povinnost omezit délku týdenní 

pracovní doby právními nebo správními předpisy nebo kolektivními smlouvami či 

                                                

33 BARANCOVÁ, H., LACKO, M. a kol.: Vysielanie zamestnancov. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, str. 49
34 viz čl. 2 odst. 1 směrnice Rady č. 2003/88/ES ze dne 4.11.2003 o některých aspektech úpravy pracovní 
doby
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dohodami mezi sociálními partnery. Průměrná délka pracovní doby pro každé období 

sedmi dnů včetně přesčasů nesmí překročit 48 hodin.35

Co se pak týká doby odpočinku, jsou členské státy povinny přijmout taková 

opatření, na základě kterých by měl každý zaměstnanec nárok na minimální denní 

odpočinek v délce 11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin.36 Vedle toho musí mít 

každý zaměstnanec nárok na minimální nepřetržitý odpočinek v délce 24 hodin, a to za 

každé období v délce sedmi dnů. Směrnice o pracovní době pak upravuje i právo 

zaměstnance na přestávku na odpočinek v průběhu pracovní doby, a to tehdy, pokud je 

pracovní doba zaměstnance delší než šest hodin. Určení délky této přestávky 

a podmínek pro její přiznání pak směrnice o pracovní době ponechává již na členských 

státech. 

Je však otázkou, zda zakotvení maximální délky pracovní doby a minimální 

doby odpočinku v tzv. tvrdém jádru směrnice o vysílání není do jisté míry nadbytečné. 

Mnoho členských států totiž postrádá efektivní systém, který by monitoroval množství 

odpracovaných hodin, čímž činí aplikaci příslušných ustanovení poměrně 

komplikovanou. 

2.5.2 Minimální délka dovolené za kalendářní rok

Stejně jako problematika maximální délky týdenní pracovní doby a minimální 

doby odpočinku, je i otázka minimální délky dovolené za kalendářní rok 

harmonizovaná na komunitární úrovni prostřednictvím směrnice o pracovní době.

Směrnice ukládá členským státům povinnost přijmout opatření zajišťující, aby 

každý zaměstnanec měl nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání 

minimálně čtyř týdnů. Podmínky pro získání a přiznání takové dovolené jsou opět 

v kompetenci členských států.

Minimální délka dovolené za kalendářní rok se značně liší mezi jednotlivými 

členskými státy. Zatímco směrnice o pracovní době stanovuje jako minimální délku 

                                                

35 Tamtéž, čl. 6 
36 Tamtéž, čl. 3
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dovolené 4 týdny, v mnoha státech je na základě národních právních předpisů či 

kolektivních smluv stanovena na 5 až 6 týdnů. 

Stejně jako v případě maximální délky týdenní pracovní doby a minimální délky 

odpočinku, též aplikace ustanovení o minimální délce dovolené za kalendářní naráží 

v praxi na aplikační problémy. I v tomto případě chybí systém monitorující, zda 

zaměstnanci využili svého práva na dovolenou či nikoliv. Dalším problémem je pak 

i skutečnost, že ve většině případů si vyslaní pracovníci vybírají zákonnou dovolenou ve 

svém domovském státě až po skončení vyslání, což de facto vede k nepoužívání 

pravidel obsažených ve směrnici o vysílání. 37

2.5.3 Minimální mzda

Právní úprava a institut minimální mzdy má své základy v Mezinárodním paktu 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech, v němž se na minimální odměnu za 

práci potřebnou k slušnému životu pracovníků a jejich rodin pohlíží jako na základní 

lidské právo.38

V evropských právních systémech je pracovní poměr tradičně chápán jako 

„závazkový právní vztah smluvního nájmu služeb, v němž jedním synallagmatem je 

pracovní závazek zaměstnance a druhým mzda placená ve smluvené výši 

zaměstnavatelem“.39 Institut minimální mzdy pak vychází z ochranné funkce mzdy, kdy 

zakládá povinnost sjednat nebo stanovit minimální mzdu v určité minimální výši 

a omezuje tedy v podnikatelské sféře smluvní volnost účastníků pracovněprávních 

vztahů při sjednávání výše mzdy a rozhodování o výši mzdy nebo platu.40

Při stanovení výše mzdy se dále významně projevuje tzv. alimentační funkce 

mzdy, neboť její výše by měla zajišťovat minimální životní úroveň samostatně žijícího 

příjemce minimální mzdy za výkon práce. Minimální mzda pak také bývá často chápána 

                                                

37 HOEK, A., HOUWERZIJL M.: Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the 
framework of the provision of services in the European Union. 2011, str. 198
38 viz čl. 7 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
39 GALVAS, M.: Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, str. 444
40 BĚLINA, M.: Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, str. 309
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jako minimální cena práce bez ohledu na její skutečnou hodnotu a druh vykonávané 

práce.

V původním návrhu směrnice o vysílání z roku 1991 bylo obsaženo pravidlo, 

které by vyloučilo aplikaci pravidla týkající se minimální mzdy země vyslání na 

vysílaného zaměstnance po dobu prvních tří měsíců. V upraveném návrhu směrnice 

z roku 1993 byla tato myšlenka poupravena, neboť omezila dobu vyslání na jeden měsíc 

bez donucujícího použití úpravy minimální mzdy v hostitelském státě. 

Na základě směrnice o vysílání má vysílající zaměstnavatel povinnost zajistit 

vysílanému zaměstnanci mzdu po dobu vyslání alespoň v takové výši, aby odpovídala 

úrovni minimální mzdy hostitelského státu. 

Pro účely směrnice o vysílání vymezují pojem „minimální mzda“ vnitrostátní 

právní předpisy anebo zvyklosti členského státu, na jehož území je pracovník vyslán.41

Ve většině členských států upravuje výši minimální mzdy zákon či jiný právní 

předpis.42 V několika málo státech je minimální mzdový nárok stanoven

prostřednictvím kolektivních smluv, které však nemusí být obecně závazné.43 Nicméně 

může se stát, že daný členský stát pojem minimální mzdy vůbec nezná, jako je tomu 

např. ve Finsku a Švédsku. V takovém případě to však může v praxi způsobit značné 

problémy, neboť zaměstnavatel, aby splnil povinnost stanovenou směrnicí o vysílání, 

musí tuto výši znát. Navíc nikde není členským státům uložena povinnost buď 

minimální mzdu zavést úplně tam, kde ji doposud nemají, nebo ji stanovit v právních 

předpisech. Další problém může spočívat i v tom, že se její výše často mění, neboť ta se 

může odvíjet od mnoha ekonomických faktorů.

Další problém lze spatřovat i v tom, že definice minimální mzdy může být 

odlišně interpretována v rámci jednoho členského státu. V praxi se může jednat 

například o následující situace:

 výše minimální mzdy je stanovena různě v právních předpisech 

a v kolektivních smlouvách

                                                

41 čl. 3 odst. 1 směrnice o vysílání pracovníků
42 např. Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Malta, Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Velká Británie
43 např. Itálie, Kypr, Německo, Rakousko
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 v samotném nástroji upravujícím minimální mzdu může být obsaženo 

několik úrovní minimální mzdy podle jednotlivých skupin zaměstnanců.

Tyto národní rozdíly jsou však přípustné, neboť jsou posuzovány jako logický 

a nevyhnutelný následek skutečnosti, že směrnice o vysílání umožňuje v čl. 3 odst. 1, 

aby minimální mzda byla stanovena jednak právními předpisy, ale též národními 

zvyklostmi státu, na jehož území je pracovník vyslán.

Vyslaní zaměstnanci mají podle čl. 3 odst. 1 nárok též na sazby za přesčasy 

stanovené podle právních předpisů státu, ve kterém je práce vykonávaná. Z ustanovení 

však nevyplývá, že by vyslaní zaměstnanci měli nárok na náhradní volno za práci 

přesčas podle cizích právních předpisů.44

Za součást minimální mzdy se nemůže považovat náhrada výdajů skutečně 

vynaložených v důsledku vyslání (např. výdaje za cestovné, ubytování a stravu).45 Mzda 

je totiž vyplácená za odvedenou práci, kdežto výše uvedené výdaje mají za cíl 

kompenzovat zvýšené výdaje zaměstnance související s vysláním. Na druhou stranu se 

ale musí do minimální mzdy započítat různé bonusy či výhody, na které má 

zaměstnance nárok ze zákona.

Článek 3 odst. 7 směrnice o vysílání stanoví, že „odstavce 1 až 6 nebrání použití 

pracovních podmínek, které jsou pro pracovníky výhodnější“. Pracovními podmínkami 

se dále myslí ty podmínky, které vyplývají z rozhodného práva, které se aplikuje 

na pracovněprávní vztah mezi vyslaným zaměstnancem a vysílajícím zaměstnavatelem.

Směrnice o vysílání již ale nestanovuje, na jaké úrovni má být srovnání 

provedeno, zda má být porovnáván hrubý výdělek před zdaněním a odvedením 

pojistného na sociální zabezpečení nebo čistý příjem. Odpověď na tuto otázku pak 

nabízí judikatura Soudního dvora Evropské unie. Ten dospěl k závěru, že by se 

v případě vyslaných pracovníků měly brát při posuzování výhodnosti v úvahu jejich 

                                                

44 KOLEKTIV AUTORŮ: Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny: z hlediska 
zaměstnanosti, pracovněprávních vztahů a volby práva, povolování pobytu cizinců na území ČR, 
nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, zdaňování příjmů. 3. vydání. Olomouc: ANAG, 2005, str. 
69 
45 čl. 3 odst. 7 směrnice o vysílání pracovníků
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hrubé příjmy.46 To v praxi znamená, že při porovnávání nesmí být zapomenuto i na výši 

pojistného na sociální zabezpečení stanovenou právními předpisy domovského státu.

Zároveň je třeba upozornit na to, že Soudní dvůr EU dospěl k názoru, že pod 

pojem minimální mzda by se neměla podřazovat pouze národní minimální mzda 

upravená v právních předpisech jako minimální odměna za práci. Při stanovení 

minimální mzdy se totiž musí brát ohled na to, jak jsou hodnoceni v hostitelském státě 

zaměstnanci se stejným vzděláním, kvalifikací, zkušenostmi apod. Není proto možné 

vycházet pouze z národní minimální mzdy.47

Jak dále vyplývá z jiného rozhodnutí48 Soudního dvora EU, ustanovení 

o minimální mzdě aplikovatelná na vyslané pracovníky musí být dostatečně přesná a 

bez problémů dohledatelná. Jednalo by se totiž o nepřiměřené zatěžování vysílajícího 

zaměstnavatele, pokud by byl povinen dodržovat pravidla týkající se minimální mzdy 

v případě neexistence ustanovení jakékoliv povahy, která by byla dostatečně přesná 

a dostupná.

2.5.4 Ochrana zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci

Obecně se bezpečnost a ochrana zdraví při práci definuje jako takový „stav 

pracovních podmínek, které vylučují působení nebezpečných a škodlivých faktorů 

pracovního procesu zaměstnance“.49 Právní institut bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci chápeme jako „souhrn práv a povinností účastníků pracovněprávních vztahů, 

jakož i orgánů dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a právních institutů, 

které směřují k zabezpečení opatření technických zařízení potřebných k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.50

Otázka zdraví a bezpečnosti při práci tak patří mezi další problematiku, na 

kterou je nutné brát při vysílání zaměstnanců zřetel. Zejména mnohonárodnostní 

                                                

46 Komise vs. Německo, odst. 29, potvrzeno též v rozhodnutí Laval (C-341/05)
47 Rozsudek C-319/06 ze dne 19. června 2008 ve věci Komise proti Lucembursku
48 Rozsudek C-341/05 ze dne 18. prosince 2007 ve věci Laval un Partneri Ltd proti Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan a Svenska 
Elektrikerförbundet
49 GALVAS, M.: Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, str. 540
50 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava: Sprint, 2006, str. 580
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a vícejazyčné pracovní prostředí může zapříčinit vyšší míru pravděpodobnosti havárie 

nebo pracovního úrazu. Tento element byl rozeznán už v rámcové směrnici 

č. 89/391/EHS ze dne 12. 6. 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dále jen „směrnice o BOZP“), která ukládá 

všem zaměstnancům, kteří se nachází na jednom pracovišti, povinnost spolupracovat.51

Tato směrnice též na evropské úrovni harmonizovala oblast ochrany zdraví 

a bezpečnosti při práci, tím že zavedla:

 bezpečnostní požadavky s ohledem na pracoviště, zařízení a osobní ochranu

 možnost opustit pracoviště v případě váženého, bezprostředního 

a nevyhnutelného nebezpečí

 povinnost pravidelného hodnocení možných rizik a vypracování 

preventivního programu

 informovanost a konzultace se zástupci zaměstnanců

 pravidelná školení pracovníků

 možnost, aby národní systémy mohly upravovat pravidla týkající se 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu, nemoci z povolání, nároků na 

dodatečné příspěvky nebo povinné pojištění.

Na tuto směrnici pak navazovala směrnice Rady (ES) č. 91/383/EHS ze dne 

25. 6. 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním 

poměru. V návaznosti na uvedenou rámcovou směrnici o BOZP přijala Rada ES 

minimálně dalších 18 dílčích směrnic upravující zdravotní a bezpečnostní požadavky ve 

vztahu k jednotlivým konkrétním činnostem.52

Kromě výše citované směrnice se na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci nezapomnělo ani např. ve Smlouvě o fungování Evropské unie, konkrétně pak 

v čl. 153, který klade důraz na zlepšování pracovního prostředí k ochraně zdraví 

                                                

51 viz čl. 6 odst. 4 směrnice č. 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci
52 GREGOROVÁ, Z., PÍCHOVÁ, I.: Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v Evropských 
společenstvích. Brno: Masarykova univerzita, 2001, str. 77 a násl.
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a bezpečnosti pracovníků a v čl. 156 pak na podporu spolupráce členských států 

v oblastech předcházení pracovních úrazů, nemocí z povolání a ochrany zdraví při práci. 

Také Charta (dnes Listina) základních práv Evropské unie přijatá v roce 2000 v Nice, na 

kterou odkazuje Lisabonská smlouva, zdůrazňuje ve svém čl. 31 právo každého 

pracujícího na hygienické, bezpečné a důstojné pracovní podmínky.

2.5.5 Pracovní podmínky vybraných osob

Speciální ochrany požívají těhotné ženy, ženy krátce po porodu, děti a mladiství. 

Jejich ochrana je z velké části založena na směrnici Rady č. 92/85/EHS ze dne 

19. 10. 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících 

zaměstnankyň. Tato směrnice stanoví několik pravidel ochrany pro tuto specifickou 

kategorii zaměstnanců:

 dodatečná pravidla týkající se bezpečnosti a hygieny při práci s ohledem na 

vystavení se jedovatým látkám a radiaci

 pravidla týkající se noční práce

 právo na mateřskou dovolenou

 náhrada mzdy v přiměřené výši v době mateřské dovolené

 ochrana před výpovědí ze strany zaměstnavatele

 další práva spojená s touto skupinou pracovníků, zejména právo vrátit se na 

stejnou nebo obdobnou pracovní pozici po skončení rodičovské dovolené.

Co se týká ochrany mladistvých pracovníků, i v tomto případě je na komunitární 

úrovni harmonizuje směrnice, a to konkrétně směrnice Rady č. 94/33/ES ze dne 

22. 6. 1994 o ochraně mladistvých pracovníků. Směrnice chrání veškeré osoby mladší 

18 let, které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou v pracovním poměru, přičemž se tyto 

vztahy řídí právem některého členského státu EU, případně právo některého členského

státu EU tyto vztahy upravuje.

Směrnice zakazuje obecně práci dětí, tj. všech mladistvých, kteří nedosáhli věku 

15 let nebo kteří stále plní povinnou školní docházku stanovenou vnitrostátními 
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právními předpisy. Z tohoto zákazu však existuje několik výjimek, např. výkon kulturní, 

umělecké, sportovní nebo reklamní činnosti za podmínky, že všechny tyto činnosti 

mohou být dítětem vykonávány teprve poté, co získá předběžní povolení vydané 

příslušným orgánem53 daného členského státu. 

Směrnice o ochraně mladistvých pracovníků ukládá povinnosti i přímo 

zaměstnavatelům. Ti jsou povinni přijmout opatření nezbytná pro zajištění bezpečnosti 

a zdraví mladistvých pracovníků. Při zavádění opatření musí vzít zaměstnavatel v úvahu 

např. vybavení a uspořádání pracoviště a pracovního místa, povahu, stupeň a dobu 

expozice fyzikálním, biologickým a chemickým činitelům, používání pracovních 

pomůcek apod. 

Směrnice dále podrobně upravuje délku pracovní doby mladistvých 

zaměstnanců, dobu odpočinku, přestávky v práci, noční práce, ale podává také výčet 

prací, jejichž výkon mladistvými jsou členské státy EU povinny zakázat.

Ve státech s roztříštěnou pracovněprávní úpravou mohou být různé druhy 

ochrany upravené ve dvou výše uvedených směrnicích implementovány v různých 

právních předpisech. Oblast ochrany vybraných kategorií zaměstnanců může být 

předmětem úpravy v předpisech týkajících se výlučně ochrany matek, dále to může být 

předmětem zákona upravujícího pouze překážky v práci, rovné zacházení, pracovní 

dobu či mohou být obsahem kolektivních smluv.

2.5.6 Rovné zacházení pro muže a ženy (zákaz diskriminace)

Národní předpisy členských států EU zaměřené na ochranu proti diskriminaci 

jsou z velké části založeny na evropských směrnicích zabývající se problematikou 

diskriminace na pracovišti.54

                                                

53 V České republice je na základě § 122 odst. 1 zákona o zaměstnanosti příslušným orgánem k vydání 
povolení k výkonu činnosti dítěte krajská pobočka Úřadu práce. Povolení se vydává na základě žádosti 
podané zákonným zástupcem dítěte, opatrovníkem dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu 
dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu. Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu 
práce příslušné podle trvalého pobytu dítěte, a pokud dítě nemá trvalý pobyt, podle místa, kde se zdržuje.
54 Preparatory study for an Impact Assessment concerning the possible revision of the legislative 
framework on the posting of workers in the context of the provision of services. Final report, March 2012, 
str. 146
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V této oblasti je na evropské úrovni stěžejní směrnice EP a Rady č. 2006/54/ES, 

o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání. Zásady rovného zacházení a rovných příležitostí musí být dle 

této směrnice aplikovány v otázce přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávání, 

pracovních podmínek (včetně odměny) a systému sociálního zabezpečení pracovníků. 

Dalším významným předpisem je též směrnice EP a Rady č. 2000/78/ES, kterou 

se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Účelem 

směrnice je zejména boj s diskriminací na základě víry nebo světového názoru, 

zdravotního stavu, věku nebo sexuální orientace v zaměstnání a povolání.

Je třeba však zmínit, že zejména na zákazu diskriminace se projevuje zajímavý 

fenomén, a to mnohost zdrojů právní ochrany. Většina výše uvedených pravidel je 

upravována zejména předpisy pracovního práva, ale právě zákaz diskriminace je často 

upravován i v odlišných předpisech, než pracovněprávních. V několika členských 

státech je úprava zákazu diskriminace obsažena v samostatném právním předpise. 

V několika případech nalezneme ochranu tohoto principu zakotvenou i v předpisech 

trestního práva.55

2.6 ROZŠÍŘENÍ OCHRANY DLE ČL. 3 ODST. 10 SMĚRNICE 

O VYSÍLÁNÍ

V souladu s čl. 3 odst. 10 směrnice o vysílání je členským státům umožněno, aby 

na základě rovného zacházení a v souladu se Smlouvou o založení ES, resp. dnes 

Smlouvou o fungování EU, uplatňovaly na vnitrostátní podniky a na podniky ostatních 

států pracovní podmínky vztahující se na jiné záležitosti, než které jsou uvedeny v čl. 3 

odst. 1 prvním pododstavci (tzv. tvrdé jádro směrnice o vysílání), pokud jsou 

dodržovány předpisy o veřejném pořádku.

Širší optikou lze toto ustanovení chápat jako zcela evidentní narušení principu 

aplikace právní řádu státu, odkud byl zaměstnanec vyslán a může tak představovat 

                                                

55 Preparatory study for an Impact Assessment concerning the possible revision of the legislative 
framework on the posting of workers in the context of the provision of services. Final report, March 2012, 
str. 231 
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překážku volného poskytování služeb prostřednictvím vysílání pracovníků. Bez jasné 

definice pojmu „předpisy o veřejném pořádku“ uvedeného ve směrnici o vysílání, mají 

členské stáry v rukou protekcionistický nástroj, pomocí kterého mohou rozšířit 

tzv. tvrdé jádro směrnice i na další záležitosti v něm neupravené.

Jistou nápovědu, co vše se skrývá pod pojmem „předpisy o veřejném pořádku“ 

můžeme nalézt v Nařízení Řím I, které ve svém čl. 9 upravuje tzv. imperativní 

ustanovení. Dle dikce čl. 9 jsou imperativními ustanoveními ta, „jejichž dodržování je 

pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, jako např. jeho politického, společenského 

a hospodářského uspořádání zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití na 

jakoukoli situaci, která spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které 

by se jinak na smlouvu podle tohoto nařízení použilo“.

Taktéž judikatura Evropského soudního dvora významně napomáhá vyjasnění 

pojmu veřejný pořádek obsaženého ve směrnici o vysílání. Dle jeho závěrů musí toto 

opatření předtím, než hostitelský stát rozhodne o rozšíření určitého pravidla i na vyslané 

pracovníky, projít testem nezbytnosti a proporcionality. To znamená, že stát nemůže 

jednoduše prosadit aplikaci jiných národních ustanovení upravující pracovní podmínky 

na vyslané pracovníky, pokud to není nezbytně nutné.  Pokud tato nově aplikovaná 

pravidla testem nezbytnosti a proporcionality neprojdou, musí být jejich aplikace ve 

vztahu k vyslaným pracovníkům ukončena, neboť by se jednalo o omezování svobody 

volného poskytování služeb. Co se pak týká důkazního břemene, zda se jedná 

o oprávněné rozšíření aplikace dalších národních ustanovení na vyslané pracovníky, to 

leží na hostitelském státě 56.

S ohledem na to, že aplikace nových ustanovení s odkazem na veřejný pořádek 

může mít za následek omezení svobodného poskytování služeb, je třeba čl. 3 odst. 10 

vykládat tak restriktivně, jak je to jen možné 57.

                                                

56 Rozsudek C-319/06 ze dne 19. června 2008 ve věci Komise proti Lucembursku, odst. 51-54
57 Preparatory study for an Impact Assessment concerning the possible revision of the legislative 
framework on the posting of workers in the context of the provision of services. Final report, March 2012. 
str. 26
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2.7 VÝJIMKY Z APLIKACE MINIMÁLNÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Na základě Směrnice lze rozlišovat dva druhy výjimek z aplikace pracovních 

podmínek hostitelského státu, do kterého je zaměstnanec vyslán v rámci poskytování 

služeb.

2.7.1 Výjimky obligatorní

Že se jedná o výjimku obligatorní, je patrné z formulace čl. 3 odst. 2 směrnice 

o vysílání, neboť zde není ponechán prostor k volné úvaze členského státu, zda pravidlo 

do svého právního řádu implementuje či nikoliv. Na základě výše uvedeného článku se 

totiž v případě „první montáže a/nebo první instalace zboží, pokud tvoří podstatnou část 

smlouvy o dodávce zboží a jsou nezbytné pro uvedení dodaného zboží do provozu 

a provádějí je zkušení a/nebo specializovaní pracovníci dodavatelského podniku, 

nepoužije právní úprava týkající se minimální délky dovolené za kalendářní rok, 

minimální mzdy a sazeb za přesčasy“. To vše za podmínky, že doba vyslání nepřesáhne 

8 dnů. 

Z výše popsaného ustanovení lze vyvozovat, že účelem takového vyslání je 

zprovoznění dodaného zboží, aby mohlo být řádně užíváno dle svého účelu, přičemž 

příjemce služby pro takové zprovoznění sám nemá dostatečné zdroje, znalost nebo 

schopnosti. Pokud je taková montáž a/nebo instalace prováděna na základě dohody 

o outsourcingu, směrnice o vysílání se vůbec neaplikuje.58

Sama směrnice však nepovoluje uplatnit tuto výjimku na stavební činnosti 

uvedené v její příloze, tzn. na všechny stavební práce týkající se výstavby, oprav, 

údržby, přestavby nebo stržení budov (do této skupiny spadají výkopové práce, 

přemisťování zeminy, vlastní stavební práce, montáž a demontáž prefabrikovaných 

dílců, zařízení nebo vybavení, úpravy, renovace, opravy, demontáž, demolice, údržba, 

malířské a úklidové práce v rámci údržby a asanace).

                                                

58 SMEJKAL, L.: Vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie. Rigorózní práce. Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta. 2007, str. 128
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2.7.2 Výjimky fakultativní

Směrnice rozeznává celkem tři druhy výjimek, které mohou členské státy

implementovat do svých právních řádů. Pro všechny výjimky je společné, že ani jedna 

nemůže být členským státem implementována ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání 

podle čl. 1 odst. 3 písm. c) směrnice o vysílání. Všechny se vztahují pouze na přímé 

provedení služeb na základě obchodního vztahu podle čl. 1 odst. 3 písm. a) 

a dočasnému přidělení zaměstnance v rámci koncernu podle čl. 1 odst. 3 písm. b) 

směrnice o vysílání.

Výjimky jsou následující:

 Na základě čl. 3 odst. 3 směrnice o vysílání mohou členské státy v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi stanovit odchylky od 

ustanovení této směrnice týkající se minimální mzdy a příplatků za práci 

přesčas, pokud doba vyslání zaměstnance nepřesáhne dobu jednoho 

měsíce59. 

 Další výjimka je téměř identická s předešlou, též se týká možnosti nepoužít 

ustanovení národního právního řádu o minimální mzdě a za práci přesčas na 

vyslané zaměstnance. Nicméně je možné ji implementovat za použití 

kolektivních smluv, které byly prohlášeny za všeobecně použitelné dle čl. 3 

odst. 8 směrnice o vysílání, tedy musí se jimi řídit všechny podniky 

dotyčného odvětví nebo povolání v dané zeměpisné oblasti. Doba vyslání 

též nesmí přesáhnout jeden měsíc. 

 Poslední výjimka dává členským státům možnost neaplikovat na 

zaměstnance vyslaného na jejich území pravidla týkající se minimální délky 

dovolené za kalendářní rok a minimální mzdy a sazby za přesčas v případě

prací malého rozsahu, které se mají vykonat. Definici pojmu „práce malého 

rozsahu“ však již směrnice o vysílání neobsahuje a ponechává tak výklad 

tohoto pojmu na členských státech. Zároveň ve směrnici o vysílání schází 

i určení podle právního řádu, kterého státu bude pojem práce malého 

                                                

59 Možnost implementace této výjimky využila Česká republika prostřednictvím § 319 odst. 2 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce  
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rozsahu posuzován, zda podle právního řádu státu, ve kterém je 

zaměstnanec zaměstnán nebo státu, do kterého je vyslán v rámci 

poskytování služeb. V praxi však bude nejvýhodnější aplikovat právo 

hostitelského státu.60

2.8 VYMÁHÁNÍ PRÁV OBSAŽENÝCH VE SMĚRNICI O VYSÍLÁNÍ

Článek 5 směrnice o vysílání ukládá členským státům „povinnost přijmout 

vhodná opatření pro případ nedodržení této směrnice. Členské státy jsou zejména 

povinny zajistit, aby pracovníkům nebo jejich zástupcům byly k dispozici vhodné 

postupy pro plnění povinností stanovených touto směrnicí“. 

Směrnice ponechává členským státům poměrně dost velký prostor pro 

rozhodnutí, jaký prostředek nápravy v případě jejího porušení zvolit.61 Směrnice 

o vysílání neobsahuje žádný návod nebo minimální požadavky týkající se vymáhání 

práv nebo sledování plnění ustanovení obsažených ve směrnici. Ve směrnici nalezneme 

pouze úpravu otázky týkající se soudní pravomoci, a to v čl. 6. Na jeho základě je 

možné pro uplatnění práva na pracovní podmínky zaručené článkem 3 směrnice 

o vysílání zahájit soudní řízení v členském státě, na jehož území pracovník je nebo byl 

vyslán, aniž je popřípadě dotčeno právo zahájit soudní řízení v jiném státě podle 

stávajících mezinárodních úmluv o soudní pravomoci. 

Toto ustanovení doplňuje pravidla upravená v nařízení EP a Rady (ES) 

č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, známé též pod označením Nařízení 

Brusel I. Toto nařízení je založeno na základním principu, že osoby, které mají bydliště 

na území některého členského státu, bez ohledu na svou státní příslušnost, mohou být 

žalovány u soudů tohoto členského státu62. Nicméně ve vztahu k pracovním smlouvám 

se aplikují odlišná pravidla upravená v čl. 18 až 21 Nařízení Brusel I. Na jejich základě 

                                                

60 ŠTEFKO, M: Vysílání zaměstnanců do zahraničí. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, str. 64 
61 BARNARD, C.: EU Employment Law. 4th ed. Oxford: Oxford university Press, 2012, str. 240
62 viz čl. 2 odst. 1 Nařízení Brusel I
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pak platí, že pokud má zaměstnavatel sídlo v některém z členských států Evropské unie, 

může si zaměstnanec vybrat, zda:

 bude zaměstnavatele žalovat ve státě, ve kterém má sídlo,63 nebo

 bude zaměstnavatele žalovat ve státě, kde zaměstnanec obvykle vykonává 

svojí práci nebo, kde svou práci obvykle vykonával naposledy a jestliže 

zaměstnanec obvykle nevykonává nebo nevykonával svou práci v jediné 

zemi, může zaměstnavatele žalovat ve státě, kde se nachází nebo nacházela 

provozovna, která zaměstnance přijala do zaměstnání.64

Od výše uvedených pravidel je možné se odchýlit, ale pouze za podmínek 

stanovených v čl. 21 Nařízení Brusel I. Odchýlení je možné na základě dohody stran 

o určení příslušnosti, která se uzavře po vzniku sporu nebo na základě dohody o určení 

příslušnosti umožňující zaměstnanci podat návrh na zahájení řízení u jiných soudů než 

těch, které jsou uvedeny v čl. 18 až 21 nařízení. 

2.9 SPOLUPRÁCE ČLENSKÝCH STÁTŮ V OBLASTI INFORMACÍ

Povinnost členských států učinit vhodná opatření k tomu, aby byly všeobecně 

zpřístupněny zahraničním poskytovatelům služeb a vyslaným pracovníkům informace 

o pracovních podmínkách, je stanovena v  čl. 4 odst. 3 směrnice o vysílání.

Členské státy jsou povinny na základě směrnice o vysílání určit jedno nebo více 

kontaktních míst nebo jeden nebo více příslušných vnitrostátních orgánů a uvědomit 

o nich ostatní členské státy a Komisi. Příslušné orgány pak mají za úkol monitorovat 

pracovní podmínky a informace o nich následně poskytovat příslušným orgánům 

v ostatních členských státech, ale samozřejmě též zaměstnavatelům a vyslaným 

zaměstnancům. V České republice plní tyto funkce především Ministerstvo práce 

a sociálních věcí.

Směrnice o vysílání dále ukládá členským státům povinnost, aby jejich veřejné 

orgány, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné pro dohled 

                                                

63 Tamtéž, čl. 19 odst. 1
64 Tamtéž, čl. 19 odst. 2



39

nad pracovními podmínkami, vzájemně spolupracovaly. Tato spolupráce by měla 

např. spočívat v poskytování požadovaných informací, např. o počtu vyslaných 

pracovníků, ale i též o tom, zda nedošlo k nezákonným aktivitám65. 

Každý členský stát je pak povinen učinit vhodná opatření, aby 

všeobecně zpřístupnil informace o pracovních podmínkách, a to nejen zahraničním 

poskytovatelům služeb, ale též samotným vyslaným pracovníkům.

V této souvislosti je pak třeba zmínit i čl. 5 směrnice o vysílání, na jehož základě 

je členský stát v případě nutnosti oprávněn přijmout vhodná opatření pro případ 

nedodržení pracovních podmínek. Zejména musí zajistit, aby se vyslaní pracovníci 

mohli domáhat dodržování svých práv zajištěných směrnicí o vysílání. S tím pak souvisí 

i výše popsaný čl. 6 směrnice o vysílání, dle kterého je možné, aby soudní řízení, jehož 

předmětem je uplatnění nároků vyplývajících ze směrnice o vysílání, mohlo být 

zahájeno ve státě, do něhož byl zaměstnanec vyslán. 

Též samotná Evropská komise vyzývá členské státy, aby spolupracovaly na 

úrovni správních orgánů a aktivně si vyměňovaly informace, neboť je toho názoru, že 

správné aplikaci směrnice o vysílání, jejímu prosazování a dodržování brání právě 

nedostatek spolupráce mezi členskými státy.66 Komise např. prosadila návrh na

vytvoření elektronického systému pro výměnu informací a vyvinutí zvláštní aplikace na 

podporu správní spolupráce, která je nezbytná k lepšímu provádění směrnice o vysílání. 

Členské státy by dále měly dle doporučení Komise zvýšit své úsilí o zlepšení přístupu 

k informacím o pracovních podmínkách, které musí uplatňovat poskytovatelé služeb, 

a zajistit, aby jejich kontaktní místa byla schopná efektivně plnit své úkoly. 

V neposlední řadě vyzývá Komise členské státy k tomu, aby si mezi sebou vyměňovaly 

osvědčené postupy v oblasti vysílání pracovníků.67

                                                

65 BARNARD, C.: EU Employment Law. 4th ed. Oxford: Oxford university Press, 2012, str. 237
66 Rec. 3 Doporučení Komise ze dne 31.3.2008 o větší správní spolupráci v souvislosti s vysíláním 
pracovníků v rámci poskytování služeb
67 Doporučení Komise ze dne 31.3.2008 o větší správní spolupráci v souvislosti s vysíláním pracovníků 
v rámci poskytování služeb, odst. 1 až 3
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3 VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V JUDIKATUŘE SOUDNÍHO 

DVORA EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr Evropské unie sehrál velice důležitou roli v rozvoji komunitárního 

práva zabývajícího se problematikou vysílání pracovníků, a to zejména z toho důvodu, 

že až do poloviny devadesátých let neexistovala kromě Smlouvy o založení ES žádná 

norma evropského práva, která by souhrnně upravovala podmínky vysílání 

zaměstnanců. Rozsudky v problematických kauzách se tak staly návodem pro to, jak 

postupovat zejména v těch případech, kdy neexistuje detailní úprava určitého tématu. 

Ačkoliv Soudní dvůr prosadil, že se na vyslaného pracovníka bude vztahovat úprava 

pracovních podmínek státu, do kterého byl vyslán, zabránil aplikaci určitých národních 

ochranářských pravidel, která mohla mít za následek omezení svobody poskytování 

služeb.

Judikatura ve věci vysílání zaměstnanců se začala vyvíjet v době, kdy stále více 

a více podniků chtělo využít možnosti nabízené jednotným trhem a zapojit se do 

mezinárodních aktivit. S tím souviselo i to, že v rámci problematiky vysílání 

zaměstnanců se začalo vynořovat velké množství právních otázek ve vztahu ke 

komunitárnímu právu. Mnoho členských států mělo obavy z levné pracovní síly, kterou 

představovali pracovníci z jiných členských států migrujících v rámci Společenství 

(dnes Evropské unie). Měli obavy zejména z narušení jejich pracovního práva 

a usilovali o dodržování jejich vnitrostátních pravidel týkajících se odměňování za práci 

a ochrany zaměstnance. Protože až do poloviny devadesátých let neexistovala žádná 

norma, která by souhrnně upravovala podmínky vysílání pracovníků, dostala se před 

Evropský soudní dvůr řada sporných případů. Rozsudky v problematických kauzách se 

tak staly inspirací pro text Směrnice o vysílání i návodem, jak postupovat, pokud 

v právu EU neexistuje detailní úprava určitého tématu.

3.1 SECO A DESQUENNE & GIRAL

Úplně prvním případem, v rámci kterého se musel Evropský soudní dvůr 

zabývat otázkou vysílání zaměstnanců, byly spojené případy Seco a Desquenne & 
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Giral68 z roku 1981, a to v rámci řízení o předběžné otázce, kterou vznesl lucemburský 

Cour de Cassation. Dotazující soud se zajímal, zda zaměstnavatel sídlící v jiném 

členském státě vysílající své zaměstnance k výkonu práce do Lucemburska, je povinen 

za své zaměstnance platit pojistné na sociální zabezpečení podle stejných pravidel jako 

národní podniky se sídlem v Lucembursku, i přesto, že vysílající podnik je subjektem 

této povinnosti již ve státě, v němž má sídlo.

Soudní dvůr EU odůvodnění svého rozhodnutí začal odkazem na Smlouvu 

o založení EHS a na její ustanovení upravující volný pohyb. Tato ustanovení totiž 

nezakazují jen diskriminaci na základě národnosti, ale zakazují všechny formy skryté 

diskriminace, které se sice na první pohled zdají jako neutrální, ale v praxi vedou ke 

stejnému diskriminačnímu výsledku.69 Soud následně rozhodl, že v případě, kdy 

hostující stát odmítá vzít v úvahu skutečnost, že příspěvky do sociálního systému již

vysílající zaměstnavatel odvedl ve svém domovském státě, jedná se o diskriminační 

jednání, které není povoleno.

3.2 RUSH PORTUGUESA A VANDER ELST

V dalších případech Rush Portuguesa70 a Vander Elst71 se ukázalo, jak je v praxi 

problematické vysílání zaměstnanců, kteří nejsou občany EU.

Rush Portuguesa je název portugalské společnosti, která uzavřela subkontrakt 

s francouzskou společností, jehož předmětem byly stavební práce na francouzské 

železnici. Společnost Rush Portuguesa pak provedením prací pověřila vlastní 

zaměstnance, portugalské občany. Francouzské úřady však tento postup označily za 

protiprávní, neboť dle francouzské legislativy musí se zaměstnáním osob z jiných zemí 

vyslovit souhlas francouzský Národní imigrační úřad. Společnost Rush Portuguesa však 

o tento souhlas nepožádala, přičemž tento postup odůvodnila tím, že její zaměstnanci 

jsou zaměstnáni v domovském státě, tj. v Portugalsku, podle portugalského práva a 

                                                

68 Rozsudky C-62/81 a C-63/81 ze dne 3. února 1982 ve spojených věcech Seco a Desquenne
69 Rozsudky C-62/81 a C-63/81 ze dne 3. února 1982 ve spojených věcech Seco a Desquenne, odst. 8
70 Rozsudek C-113/89 ze dne 27. března ve věci Rush Portuguesa Ld proti Office national d’immigration
71 Rozsudek C-43/93 ze dne 9. srpna 1994 ve věci Raymond Vander Elst proti Offices des Migrations 
Internationales
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práci ve Francii vykonávají pouze v rámci svobodného poskytování služeb a tudíž se 

nejedná o zaměstnávání pracovníků z jiných zemí. 

Evropský soudní dvůr ve sporu mezi společností Rush Portuguesa 

a francouzským Národním imigračním úřadem rozhodl tak, že účelem článků 59 a 60 

Smlouvy o založení EHS je předcházet tomu, aby členské státy zabraňovaly osobám, 

jež podnikají v jednom členském státě, poskytovat volně své služby v jiném členském 

státě včetně svého personálu. Postup francouzského Národního imigračního úřadu byl 

tedy v rozporu s čl. 59 a 60 Smlouvy o založení EHS a stanovení restrikcí, jakou je 

např. požadavek na získání pracovního povolení, je diskriminační a omezující volný 

pohyb služeb72. Evropský soudní dvůr však zároveň rozhodl o tom, že je legitimním 

požadavkem francouzských úřadů, aby se portugalští pracovníci podrobili podmínkám 

francouzského sociálního zabezpečení a aby na ně byly aplikovány předpisy 

francouzského pracovního práva. 

Ve druhém zmíněném sporu Vander Elst Soudní dvůr EU své závěry z případu 

Rush Portuguesa ještě rozvinul. V daném případě se jednalo o vysílání zaměstnanců 

belgické firmy do Francie. Někteří z belgických zaměstnanců však byli občany Maroka, 

v Belgii ale měli statut rezidenta, platné pracovní povolení a zaměstnavatel za ně řádně 

odváděl příspěvky do belgického systému sociálního pojištění. Francouzské úřady však 

belgické firmě Vander Elst vyměřily pokutu kvůli absenci pracovního povolení pro 

vyslané pracovníky. 

Soudní dvůr dal ve svém rozhodování za pravdu belgické společnosti 

a v rozsudku uvedl, že po legálně zaměstnaných občanech třetích států se statusem 

rezidenta v některém členském státě by stát, do kterého je takový zaměstnanec vyslán, 

neměl toto potvrzení požadovat, a to i z toho důvodu, že tyto osoby nehledají přístup na 

jeho pracovní trh.

 Pokud jsou tedy pracovníci řádně a obvykle zaměstnaní poskytovatelem služeb 

usazeným v jednom členském státě (původu), mohou být vysláni do jiného členského 

státu (hostitelského), aniž by byli podrobeni v tomto členském státu správním 

formalitám, kterým je např. ono pracovní povolení.
                                                

72 Rozsudek C-43/93 ze dne 9. srpna 1994 ve věci Raymond Vander Elst proti Offices des Migrations 
Internationales, odst. 12
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Soud taktéž rozhodl, že dodatečné podmínky, které některé členské státy 

ukládají, pokud jde o vysílání pracovníků ze třetích zemí, jsou nepřiměřené.

Např. ve věci Komise v. Německo73 Soudní dvůr ES rozhodl, že není v souladu s čl. 49 

Smlouvy o založení ES povinnost uložená německými právními předpisy pracovníkům, 

kteří jsou státními příslušníky třetího státu a kteří jsou vysláni podnikem usazeným 

v jiném členském státě, aby byli zaměstnáni nejméně jeden rok tímto podnikem, aby jim 

bylo vydáno pobytové vízum. 

V tomto případě Soudní dvůr potvrdil svůj názor, ke kterému dospěl v rozsudku 

ve věci Komise v. Lucembursko74, kde rozhodl, že právní předpisy ukládající podmínku 

předchozí doby zaměstnání v délce šesti měsíců přesahují to, co může být vyžadováno 

v rámci cíle sociální ochrany pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetího státu, 

a jsou tedy neodůvodněné. V tomto rozsudku Soudní dvůr rovněž odsoudil požadavek 

pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.75

3.3 ARBLADE A LELOUP, FINALARTE

Před schválením Směrnice začal řešit Soudní dvůr EU další významnou kauzu, 

jejíž výsledek je zohledněn i v jejím textu. Hlavními aktéry spojených případů Arblade 

a Leloup76 byly stavební firmy, kterým přišlo nepřiměřené, že by při vysílání svých 

pracovníků z Francie do Belgie měly respektovat belgické právo včetně pravidel 

o minimální mzdě a speciálních odvodech do místního sociálního systému. 

Soudní dvůr EU jim vyhověl pouze částečně – uznal, že speciální odvody ke 

zvýšení ochrany pracovníků jsou nepřípustné a že belgické úřady nejsou oprávněny je 

vyžadovat, pokud již firmy odvádí podobné příspěvky do sociálního systému v zemi 

původu, na druhou stranu ale judikoval, že požadavek respektování minimální mzdy 

                                                

73 Rozsudek C-244/04 ze dne 19. ledna 2006 ve věci Komise proti Spolkové republice Německo, bod 36.
74 Rozsudek C-445/03 ze dne 21. října 2004 ve věci Komise proti Lucembursku
75 Sdělení Komise – Pokyny pro vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ze dne 4.4.2006. 
KOM(2006) 159 v konečném znění, str. 7
76 Rozsudky C-369/96 a C-376/96 ze dne 23. listopadu 1999 ve spojených věcech Jean Claude Arblade, 
Arblade & Fils SARL a Bernard Leloup, Serge Leloup, Sofrage SARL



44

hostujícího státu je zcela legitimním požadavkem a není v rozporu s ustanoveními 

Smlouvy o založení ES.

Zajímavým rozsudkem Soudního dvora EU v oblasti vysílání zaměstnanců je též 

rozsudek Finalarte77. Finalarte je portugalská společnost, která v roce 1997 vyslala své 

zaměstnance do Německa za účelem provádění stavebních prací. Německo však 

vyžadovalo od společností se sídlem v jiných zemích odvody do tzv. dovolenkových 

pokladen, ze kterých se pak následně vyplácely příspěvky na dovolenou pro 

zaměstnance ve stavebnictví. 

Soudní dvůr pak tento požadavek považoval za oprávněný, neboť podle něj vedl 

k vyšší ochraně pracovníků, neboť ti dostali částky zpět jako kompenzaci za riziko 

ztráty nároku na dovolenou při změně zaměstnavatele. Systém byl tedy na jednu stranu 

finančně náročnější pro vysílající zaměstnavatele, kteří částečně ztráceli konkurenční 

cenovou výhodu, na stranu druhou z něj však profitovali vyslaní zaměstnanci. 

Soudní dvůr v tomto rozhodnutí zároveň stanovil dvě podmínky, při jejichž 

splnění je hostitelský členský stát oprávněn požadovat splnění dalších požadavků:

 zaměstnanci nepožívají ve svém domovském státě v podstatě stejná práva, 

která jsou zakotvena v právních předpisech státu, do kterého jsou vysláni 

a tato práva podstatně zlepšují jejich sociální ochranu,

 aplikace právních předpisů hostujícího státu je přiměřená veřejnému zájmu 

zamýšleného účelu.

Po přijetí směrnice o vysílání pracovníků 96/71/ES se praxe týkající se aplikace 

vybraných pracovně právních podmínek hostitelského členského státu ustálila. Soudní 

dvůr však přesto musel řešit složitější případy vyžadující hlubší analýzu. Klíčovými 

rozsudky, které vzbudily nevoli především u odborů, se staly verdikty ve věci Laval un 

Partneri a Dirk Rüffert.

                                                

77 Rozsudek C-49/98 ze dne 25. října 2001 ve věci Finalarte Sociedade de Construcao Civil Ld
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3.4 DIRK RÜFFERT

V případě označovaném jako Dirk Rüffert78 vznikl konflikt mezi Dirkem 

Rüffertem, jednajícím jako správce konkurzní podstaty německé společností Objekt und 

Bauregie a spolkovou zemí Dolní Sasko. 

Mezi společností Objekt und Bauregie a spolkovou zemí Dolní Sasko došlo po 

veřejném nabídkovém řízení k uzavření smlouvy na hrubé stavební práce na stavbě 

věznice v Göttingen-Rosdorf. Smlouva obsahovala závazek dodržovat kolektivní 

smlouvy a vyplatit zaměstnancům pracujícím na stavbě přinejmenším mzdu platnou 

v místě uskutečňování plnění na základě kolektivní smlouvy. Objekt und Bauregie pak 

využila služby podniku usazeného v Polsku jakožto subdodavatele. Tento subdodavatel 

však na stavbě zaměstnával pracovníky za nižší plat, než jaký byl dohodnut ve smlouvě 

s Dolním Saskem a nedodržoval ustanovení kolektivní smlouvy. Spolková země Dolní 

Sasko z toho důvodu uzavřenou smlouvu o dílo vypověděla.

Případ se především týkal otázky, zda se jedná o neodůvodněné omezení 

volného pohybu služeb v případě, že je zákonem uloženo, aby byly stavební práce 

uloženy pouze těm firmám, které se písemně zaváží, že budou svým zaměstnancům 

platit přinejmenším takovou mzdu, která je v místě plnění stanovená kolektivní 

smlouvou, avšak která není všeobecně použitelná. 

Evropský soudní dvůr pak dospěl k závěru, že výše mzdy stanovena 

v takové kolektivní smlouvě, jež není všeobecně závaznou, není mzdou minimální ve 

smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice o vysílání, a proto není společnost Objekt und Bauregie 

povinna ji vyplácet zaměstnancům vyslaným subdodavatelskou polskou společností.

3.5 LAVAL UN PARTNERI

Základem celého případu Laval un Partneri79 byl konflikt několika zájmů –

jednak svobody poskytovat služby na straně jedné a na straně druhé snaha předejít 

                                                

78 Rozsudek C-346/06 ze dne 3. dubna 2008 ve věci Dirk Rüffert proti Spolkové zemi Dolní Sasko
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sociálnímu dumpingu, a to jak z pohledu domácích zaměstnanců, tak z pohledu ochrany 

proti diskriminaci vyslaných pracovníků.

Laval un Partneri Ltd (dále jen „Laval“) byla společnost se sídlem v lotyšské 

Rize, která si najímala pracovníky k výkonu práce ve Švédsku. V roce 2001 založil 

Laval ve Švédsku dceřinou společnost s názvem L&P Baltic Bygg AB (dále jen 

„Baltic“). V roce 2004 pak Laval prostřednictvím nově založené společnost Baltic 

uzavřel se švédským městem Vaxholm smlouvu, jejímž předmětem byla renovace 

a rekonstrukce vaxholmské školní budovy. Na provedení stavebních prací pak 

společnost Laval vyslala z Lotyšska do Švédska přes tři desítky pracovníků, aby tam 

pracovali na stavební zakázce prováděné společností Baltic.

Na vyslání lotyšských zaměstnanců (stejně tak jako na každé jiné vyslání 

v rámci ES, resp. EU) se vztahovala směrnice o vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb, podle které byla společnost Laval povinna garantovat svým 

vyslaným zaměstnancům určité minimální pracovní podmínky stanovené v hostitelské 

zemi, ve které dochází k poskytování služby – tedy v tomto případě ve švédských 

právních předpisech nebo ve švédských všeobecně závazných kolektivních smlouvách.

Ve Švédsku jsou tyto minimální pracovní podmínky stanoveny právními 

předpisy, avšak s výjimkou minimální mzdy. Minimální mzda je v praxi sjednávána 

obvykle v rámci kolektivního vyjednávání pro jednotlivá pracoviště. Důležitá je 

i skutečnost, že kolektivní smlouvy ve Švédsku nejsou všeobecně závazné, tj. neplatí 

automaticky pro všechny podnikatele daného odvětví. Vzhledem k tomu, že i kolektivní 

smlouva pro oblast stavebnictví nebyla všeobecně závazná, nebyla společnost Laval 

povinna se jí řídit.

Společnost Laval navíc podepsala již kolektivní smlouvu s lotyšskými odbory 

působícími v oblasti stavebnictví a byla tak zavázána kolektivní smlouvou ve svém 

domovském státě. I přesto však místní švédská odborová organizace po společnosti 

Laval vyžadovala přistoupení k její kolektivní smlouvě a vyjednávání o minimální mzdě 

pro vyslané pracovníky. Švédské odbory totiž požadovaly, aby se jak na pracovníky 

                                                                                                                                              

79 Rozsudek C-341/05 ze dne 18. prosince 2007 ve věci Laval un Partneri Ltd proti Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan a Svenska 
Elektrikerförbundet
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Baltic, tak na vyslané zaměstnance Laval, vztahovaly mzdy a další odvody podle 

švédské kolektivní smlouvy pro stavební odbory nebo např. speciální příplatky na 

životní pojištění zaměstnanců ve stavebnictví.

Určité vyjednávání mezi Lavalem a švédskými stavebními odbory bylo 

zahájeno, avšak po určité době ztroskotalo a dohody ohledně garantované výše platu, 

kterou měla společnost Laval platit svým zaměstnancům, nebylo dosaženo. Situace se 

následně vyhrotila natolik, že švédské stavební odbory vyhlásily stávku, která spočívala 

v blokování vaxholmského staveniště. V důsledku této blokády pak nebyli lotyšští 

zaměstnanci schopni vykonávat dohodnuté stavební práce a k bojkotu společnosti Laval 

se postupně přidávaly další švédské odborové organizace. Výsledek byl ten, že město 

Vaxholm vypovědělo v únoru 2005 smlouvu uzavřenou se společností Laval 

prostřednictvím dceřiné společnosti Baltic, a zanedlouho poté byl vyhlášen na 

společnost Laval konkurz.

Následně se Laval začal bránit proti švédským odborům soudní cestou, 

požadoval, aby jednání odborů bylo prohlášeno za nezákonné a v té souvislosti 

požadoval náhradu vzniklé škody. 

Obecně by byla podle švédského práva taková stávka nepřípustná, pokud by 

společnost Laval měla již uzavřenou jinou kolektivní smlouvu podle švédského práva. 

Laval měl však uzavřenou kolektivní smlouvu pouze s lotyšskou odborovou organizací, 

zákaz stávky se na něj tak podle švédských předpisů nevztahoval.

 Evropský soudní dvůr však v tomto případě judikoval, že při vysílání 

zaměstnanců v rámci EU musí být vždy přihlédnuto ke kolektivním smlouvám, které 

vysílající zaměstnavatel uzavřel ve svém domovském státě. Švédská právní úprava, na 

jejímž základě se nepřihlíží ke kolektivním smlouvám, kterými jsou zahraniční podniky 

vysílající pracovníky do Švédska již vázány v členském státě, diskriminuje tyto podniky 

v rozsahu, v němž s nimi zachází stejně jako s tuzemskými podniky, které kolektivní 

smlouvu neuzavřely. Švédská odborová organizace tedy byla v případu Laval rovněž 

povinna přihlédnout ke skutečnosti, že lotyšský zaměstnavatel uzavřel s lotyšskou 

odborovou organizací pracovníků ve stavebnictví a neměla proti němu zahájit 
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předmětné kolektivní akce.80 Jednání švédských odborů tedy bylo v rozporu s článkem 

56 SFEU a se směrnicí o vysílání pracovníků.

3.6 DŮSLEDKY SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ

Z výše uvedeného výčtu nejvýznamnějších rozhodnutí Evropského soudního 

dvora lze učinit několik závěrů o jeho přístupu k aplikaci směrnice o vysílání.

Prvně lze přijmout závěr, že výklad čl. 3 odst. 1 směrnice o vysílání je 

Evropským soudním dvorem spíše restriktivní. Soud chápe toto ustanovení jako 

vyčerpávající seznam pravidel, které mají být aplikovány v hostujícím státě na 

vyslaného zaměstnance. Důvodem je zejména skutečnost, že směrnice deroguje 

principy domovského státu stanovené v Nařízení Řím I, které se standardně aplikují na 

pracovně právní vztahy a je tedy nutné, aby tato derogace měla jasný a jednoznačný 

výklad.

Dále lze učinit závěr, že členské státy mohou omezit poskytování služeb pouze 

z důvodů tzv. veřejného zájmu, tj. ochrana příjemců služby, ochrana pracovníků. 

Neodůvodněné jsou naopak bariéry založené na ekonomických nebo administrativních 

důvodech. 

Významné důsledky v oblasti vysílání pracovníků mělo zejména rozhodnutí 

Soudního dvora EU ve věci Laval un Partneri, neboť to vyvolalo další diskuse nad 

obsahem směrnice o vysílání. Jednalo se o rozhodnutí do určité míry kontroverzní, 

omezující právo na kolektivní akce v případech souvisejících se svobodou usazování 

a poskytování služeb81. Důsledkem byla diskuze mezi akademickými pracovníky, 

evropskými institucemi a sociálními partnery, která se zaměřila na dvě hlavní otázky:

 Jak stanovit správnou rovnováhu mezi výkonem práva na kolektivní akci ze 

strany odborů, včetně práva na stávku, a hospodářskými svobodami 

                                                

80 RANDLOVÁ, N.: Rozhodnutí ESD - Právo na stávku vs. volný pohyb služeb, článek zveřejněný na 
epravo.cz ze dne 16.1.2008
81 Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. prosince 2007 ve věci Viking (C-438/05), ze dne 
18. prosince 2007 ve věci Laval (C-341/05), ze dne 3. dubna 2008 ve věci Rüffert (C-346/06), ze dne 19. 
června 2008 ve věci Komise vs. Lucembursko (C-319/06)
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zakotvenými ve SFEU, zejména svobodou usazování a volným pohybem 

služeb? 

 Jak interpretovat některá z klíčových ustanovení směrnice o vysílání 

(zejména veřejný pořádek a věcná působnost pracovních podmínek 

uložených směrnicí o vysílání) a jaká je povaha kogentních ustanovení 

obsažených ve směrnici, zejména té týkající se minimální mzdy?82.

V průběhu následujících politických diskusí přijal v roce 2008 Evropský 

parlament usnesení, kterým jednak vyzval členské státy k tomu, aby začaly řádně 

prosazovat směrnici o vysílání a dále požádal Evropskou komisi o eventuální přezkum 

stávající směrnice. 

                                                

82 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. 21.3.2012 COM(2012) 131 final, str.4
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4 SMĚRNICE EP A RADY 2014/67/EU O PROSAZOVÁNÍ 

SMĚRNICE 96/71/ES O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ V RÁMCI 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 DŮVODY VEDOUCÍ K PŘIJETÍ SMĚRNICE

V průběhu doby, která uplynula od přijetí směrnice, stihla již praxe ukázat její 

určité nedostatky. Většina těch, kteří se tématem vysílání pracovníků zabývají, budou 

souhlasit s tvrzením, že samotná směrnice o vysílání pracovníků, i přes svou velkou 

důležitost, není v praxi efektivní a členské státy spolu se zaměstnavateli mají obtíže 

s její implementací, aplikací a vymáháním.83  

Zásadní nedostatky směrnice o vysílání lze pak jednoduše shrnout do 

následujících bodů:

 definice pojmu vyslaný pracovník je nejasná, což může vést k problémům 

s vynucováním dodržování pravidel upravených směrnicí o vysílání 

a transponovaných do národních právních řádů;

 samotný systém, na kterém je směrnice postavena, tj. koordinace 

použitelných národních předpisů namísto stanovení minimálních standardů, 

zejména v případech, kdy ve státě vyslání nejsou minimální pracovní 

podmínky upraveny právním předpisem ani kolektivní smlouvou;

 omezená povinnost členských států aplikovat minimální pracovní podmínky 

stanovené v kolektivních smlouvách s všeobecnou použitelností. Tato 

povinnost totiž existuje jen v oboru stavebnictví a nikoliv v jiných oborech, 

ačkoliv i v jiných odvětvích existují všeobecně použitelné kolektivní 

smlouvy;

 skutečnost, že donucování dodržování pravidel obsažených ve směrnici 

o vysílání je velmi slabé, neboť efektivní vymáhání jejich dodržování závisí 

                                                

83 BARNARD, C.: EU Employment Law. 4th ed. Oxford: Oxford university Press, 2012, str. 243
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zejména na spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, která ovšem není 

příliš rozvinuta;84

 směrnice o vysílání nebrání tomu, aby byly v zemích s nižšími náklady na 

pracovní sílu zakládány tzv. letter-box companies, tedy společnosti, jež se 

snaží obcházet sociální a jiné standardy své domovské země tím, že 

formálně působí v zahraničí a své zaměstnance do ní „jen" vysílají.

Jak bylo uvedeno již výše, v roce 2008 v návaznosti na některá rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie, přijal Evropský Parlament usnesení, kterým jednak 

vyzval členské státy k tomu, aby začaly řádně prosazovat směrnici o vysílání a dále 

požádal Evropskou komisi o eventuální přezkum stávající směrnice. 

K iniciativě Evropského parlamentu se v roce 2010 přidal také Evropský 

hospodářský a sociální výbor, který přijal stanovisko č. 2011/C44/15 o sociálním 

rozměru jednotného trhu, v němž žádal o účinnější provádění směrnice o vysílání 

pracovníků a ve kterém vyjádřil podporu Evropské komisi v její práci týkající se 

částečné revize směrnice. 

V roce 2011 Evropská komise ve sdělení „Akt o jednotném trhu – Dvanáct 

nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry“ označila úsilí směřující 

k vyjasnění vztahu základních ekonomických svobod a posílení provádění směrnice 

o vysílání pracovníků jako svou prioritu85. 

Tyto výše uvedené snahy vyústily poté k vypracování návrhu dvou předpisů, a to 

návrhu nařízení o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování 

a volného pohybu služeb a zejména k návrhu směrnice o prosazování směrnice 

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

                                                

84 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION: A revision of the Posting of workers directive. 
Final report from the ETUC Expert group on posting. 2010, str. 16
85 USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 32. schůze konané dne 11. července 2012 k Návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 
poskytování služeb 
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Návrh směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES byl předložen Evropskou 

komisí Evropskému parlamentu dne 21. 3. 2012. Od té doby byl tento návrh předmětem 

podrobného zkoumání a posuzování a to až do 15. 5. 2014, kdy byla Evropským 

Parlamentem přijata směrnice EP a Rady č. 2014/67/EU o prosazování směrnice 

96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) 

č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací 

o vnitřním trhu (dále jen „směrnice o prosazování SVP“) 

4.2 OBSAH SMĚRNICE O PROSAZOVÁNÍ SVP

Jak vyplývá z článku 1 směrnice o prosazování SVP, „není jejím cílem narušit 

oblast působnosti směrnice o vysílání zaměstnanců, ale namísto toho je jejím úkolem 

stanovit společný rámec pro příslušná ustanovení, opatření a kontrolní mechanismy 

nezbytné pro lepší a jednotné provádění, uplatňování a prosazování směrnice o vysílání 

zaměstnanců v praxi, včetně opatření k zamezení a potrestání jakéhokoliv zneužití 

a obcházení příslušných právních předpisů“. Nová směrnice si klade za cíl zajistit 

dostatečnou ochranu práv pracovníků vysílaných za účelem přeshraničního poskytování 

služeb, zejména prosazování pracovních podmínek platných v členském státě, v němž 

mají být služby v souladu s čl. 3 směrnice o vysílání pracovníků poskytnuty, a zároveň 

usnadnit volný pohyb služeb pro poskytovatele služeb a podpořit spravedlivou 

hospodářskou soutěž mezi poskytovateli služeb a podpořit tak fungování vnitřního trhu. 

Text směrnice o vysílání není tedy novou směrnicí o prosazování SVP v žádném 

směru dotčen a i nadále bude pro členské státy závazný v té podobě, v jaké je doposud 

znám. Naopak se nová směrnice snaží o to, aby byl posílen způsob, jakým je směrnice

o vysílání prováděna v praxi, jak je uplatňována a prosazována. 

Směrnice o prosazování SVP je rozdělena do několika kapitol, které jsou níže 

v textu podrobněji rozebrány a popsány.
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4.2.1 Předcházení zneužívání a obcházení směrnice o vysílání, 
identifikace skutečného vyslání pracovníka

Směrnice o vysílání v čl. 2 definuje vyslaného pracovníka jako „pracovníka, 

který po omezenou dobu vykonává práci na území jiného členského státu než státu, ve 

kterém obvykle pracuje“. Jedná se o poměrně stručnou definici, která měla v praxi za 

důsledek to, že bylo obtížné určit, zda se jedná opravdu o vyslaného pracovníka v rámci 

směrnice o vysílání či nikoliv. Postupem času se však vytvořila kritéria nápomocná 

k danému posouzení. Posuzují se především okolnosti, za nichž má být vykonávána 

daná činnost, zda má tato činnost dočasnou povahu, zda je dána existence přímého 

vztahu mezi vyslaným pracovníkem a vysílajícím zaměstnavatelem po celou dobu 

vyslání či v jaké zemi pracovník obvykle vykonává svou činnost.86

Tato pomocná výkladová pravidla však nebyla s to odstranit pochybnosti o tom, 

zda se jedná o dočasný výkon práce v hostujícím státě či jak určit, zda je vysílající 

zaměstnavatel usazen v členském státě. 

Směrnice o prosazování se snaží tyto nedostatky odstranit, a proto v čl. 4 

nalezneme jednak podrobná pravidla nápomocná k identifikaci skutečně vyslaného 

pracovníka a dále pravidla zabraňující zneužívání a obcházení směrnice o vysílání. 

Pokud tedy budou mít příslušné orgány87 důvod se domnívat, že nejde v konkrétním 

případě o vyslání, nabízí nová směrnice výčet skutečností, které mají být zkoumány.

V případě, kdy příslušné orgány hostitelského státu mají pochybnosti o tom, zda 

vysílající podnik skutečně vykonává jiné podstatné činnosti než čistě interní řízení nebo 

administrativní činnost ve svém domovském státě, mohou tyto orgány provést celkové 

posouzení všech skutečností charakterizujících činnosti, jež provádí podnik v členském 

státě, zejména se zkoumá:

 místo, kde má podnik své sídlo a správu, kde využívá kancelářské prostory, 

kde platí daně a příspěvky sociálního pojištění, případně, kde má v souladu 

                                                

86 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. 21.3.2012 COM(2012) 131 final, str. 13
87 V České republice bude zřejmě příslušným orgánem jako doposud Státní úřad inspekce práce spolu 
s oblastními inspektoráty práce. 
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s vnitrostátním právem profesní oprávnění nebo je zaregistrován u obchodní 

komory nebo jiných profesních subjektů; 

 místo, kde jsou nabírání pracovníci a odkud jsou vysíláni; 

 právo rozhodné pro smlouvy uzavřené mezi podnikem a jeho zaměstnanci

na jedné straně a mezi podnikem a jeho klienty na straně druhé; 

 místo, kde podnik vykonává svou hlavní podnikatelskou činnost a kde 

zaměstnává administrativní pracovníky; 

 počet smluv nebo výše obratu uskutečněného v členském státě usazení, 

s přihlédnutím ke specifické situaci zejména nově založených podniků 

a malých a středních podniků. 

Jak je však uvedeno v čl. 4 odst. 1 směrnice o prosazování, jedná se 

o skutečnosti, které jsou pouze orientační pro celkové posouzení, jenž se má provést.

Účelem zkoumání všech výše uvedených skutečností je zejména snaha 

předcházet vzniku již dříve uvedených tzv. letter box společností, tj. společností, které 

se snaží obcházet standarty své domovské země a za tím účelem si zakládají společnosti 

v zahraničí, kde však působí pouze formálně a své zaměstnance pak do původní 

domovské země pouze „vysílají“. 

Podobný výčet zkoumaných skutečností mají příslušné orgány i pro účely 

hodnocení, zda konkrétní osoba je vyslaným pracovníkem, tj. zda vykonává svou práci 

v jiném členském státě, než ve kterém obvykle pracuje. Příslušným orgánům je pak 

doporučeno, aby zkoumali zejména:

 zda je práce v jiném členském státě vykonávána po omezenou dobu;

 datum, ke kterému bylo vyslání pracovníka zahájeno;

 zda je pracovník vyslán do jiného členského státu, než je ten, z nějž vyslaný 

pracovník obvykle vykonává svoji práci podle Nařízení Řím I;

 zda se vyslaný pracovník po dokončení práce nebo poskytnutí služeb, kvůli 

kterým byl vyslán, vrátí nebo se očekává, že se vrátí do členského státu, ze 

kterého byl vyslán;

 povaha činnosti;
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 zda mu dopravu, stravování a ubytování poskytuje nebo proplácí 

zaměstnavatel, který pracovníka vysílá a v případě že ano, jaký je způsob 

proplácení či poskytování těchto služeb;

 zda v předchozím období bylo totéž pracovní místo obsazeno stejným nebo 

jiným (vyslaným) pracovníkem. 

Výše uvedený výčet zkoumaných skutečností není vyčerpávající, příslušné 

orgány mohou zkoumat i další záležitosti, které uznají za vhodné. Stejně tak ani 

neznamená, že se nejedná o vyslání, pokud jedna nebo několik posuzovaných 

skutečností bude u zkoumaného případu absentovat. Vždy je třeba ke každému případu 

přistupovat individuálně a přihlížet ke všem jeho zvláštnostem.88

Prováděním inspekcí jsou na základě čl. 7 směrnice o prosazování SVP 

pověřeny orgány hostitelského členského státu, a to případně ve spolupráci s orgány 

členského státu usazení. V České republice bude tyto inspekce provádět zřejmě Státní 

úřad inspekce práce prostřednictvím svých oblastních inspektorátů práce.

4.2.2 Přístup k informacím

Aby zaměstnavatelé mohli relevantně rozhodovat o tom, zda budou 

prostřednictvím svých vyslaných zaměstnanců poskytovat své služby i na území jiného 

členského státu, je nutné, aby měli dostatek informací o pracovních podmínkách ve 

státě vyslání. Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu směrnice o prosazování, 

zejména malé a střední podniky mají potíže se získáním informací o platných 

pracovních podmínkách v hostitelském členském státě, neboť nedisponují vlastními 

kapacitami k tomu, aby si sami prověřovali platná pravidla.89

Nová směrnice o prosazování SVP ukládá členským státům několik povinností,

jejichž účelem je zlepšení přístupu k informacím o pracovních podmínkách v daném 

členském státě. Členské státy jsou např. povinny zřídit jednu oficiální webovou adresu, 

na které bude jasně uvedeno, jaké pracovní podmínky nebo části jejich vnitrostátního či 

                                                

88 viz čl. 4 odst. 4 směrnice o prosazování SVP
89 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. 21.3.2012 COM(2012) 131 final
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regionálního práva se mají použít na pracovníky vyslané na jejich území. Dále jsou 

členské státy povinny zveřejnit na internetu nebo jiným vhodným způsobem informace 

o tom, které kolektivní smlouvy se použijí, a o tom, na koho se vztahují. Směrnice 

o prosazování SVP pak ukládá, aby tyto informace byly zveřejněny bezplatně a 

v úředním jazyce hostitelského státu a dále v nejvhodnějších jazycích s ohledem na 

požadavky pracovního trhu. 

4.2.3 Správní spolupráce a vzájemná pomoc členských států

Od zakotvení pravidel vzájemné spolupráce mezi členskými státy si autoři 

směrnice o prosazování SVP slibují zejména usnadnění provádění, uplatňování 

a prosazování směrnice o vysílání v praxi.90

Jak vyplývá z článku 6 odst. 2 směrnice o prosazování SVP, „spolupráce mezi 

členskými státy by měla spočívat zejména v bezplatných odpovědích na odůvodněné 

žádosti příslušných orgánů o informace a v provádění kontrol, inspekcí a šetření, pokud 

jde o situace týkající se vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice o vysílání, včetně 

šetření případného nedodržení nebo zneužití příslušných předpisů týkajících se vysílání 

pracovníků“. Aby mohly členské státy poskytnout požadované odpovědi, musí zajistit, 

aby poskytovatelé služeb usazení na jejich území, poskytli jejich příslušným orgánům 

veškeré informace nezbytné pro dohled nad jejich činnostmi. V případě, že tyto 

informace nebudou poskytnuty, jsou členské státy oprávněny přijmout příslušná 

opatření, přičemž stanovení obsahu těchto opatření je již v kompetenci členských států 

EU. 

Směrnice o prosazování SVP upravuje i lhůty, během kterých musí členské státy 

na žádost o informace nebo odpověď reagovat. V naléhavých případech vyžadujících 

nahlížení do rejstříků, jsou členské státy povinny odpovědět co nejdříve, avšak nejvýše 

do dvou pracovních dnů od obdržení žádosti, přičemž důvod naléhavosti musí být 

uveden v samotné žádosti. V ostatních případech musí členské státy reagovat nejpozději 

do 25 pracovních dnů, ledaže si vzájemně nedohodly lhůtu kratší.

                                                

90 viz čl. 6 odst. 1 směrnice o prosazování SVP
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4.2.4 Sledování dodržování právních předpisů

Čtvrtá kapitola směrnice o prosazování SVP se vztahuje na vnitrostátní kontrolní 

opatření členských států. Zahrnuje i ta kontrolní opatření, která mohou být použita na 

legálně pobývající a zákonně zaměstnané státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou 

vysláni v rámci EU svým podnikem za účelem poskytování služeb. Ustanovení 

směrnice věnované sledování dodržování právních předpisů musí být vykládána ve 

spojitosti s ustanoveními, která se týkají obecných principů a správní spolupráce mezi 

členskými státy.91

Směrnice o prosazování SVP pak v čl. 9 odst. 1 předkládá příkladný výčet 

opatření, která mohou být přijata členskými státy. Členské státy mohou např. stanovit 

povinnost poskytovateli služeb usazeného v jiném členském státě podat ohlášení 

příslušným vnitrostátním orgánům nejpozději na začátku poskytované služby, přičemž 

sama směrnice nabízí výčet informací92, které by měly být poskytovatelem předloženy. 

Dále mohou členské státy stanovit zaměstnavatelům povinnost, aby poskytli nebo 

uchovávali v tištěné nebo elektronické podobě kopie pracovních smluv, výplatní pásky, 

pracovní výkazy, doklady o vyplacení mezd. Hostitelské členské státy jsou oprávněny 

požadovat, aby tyto doklady byly přeloženy do jejich úředního jazyka. Dalším 

opatřením může být uložení povinnosti určit osobu, která bude úzce spolupracovat 

s příslušnými orgány v hostitelském členském státě, ve kterém jsou služby poskytovány, 

případně určit kontaktní osobu, která bude jednat jako zástupce, prostřednictvím kterého 

se mohou příslušní sociální partneři pokusit přimět poskytovatele služeb do 

kolektivního vyjednávání v hostitelském členském státě.

Důvodová zpráva k návrhu směrnice o prosazování SVP pak předkládá i 

podrobný výčet požadavků, které členské státy nemohou ukládat poskytovatelům služeb 

usazeným v jiném členském státě, kteří dočasně vysílají své pracovníky do jiného 

členského státu za účelem poskytování služeb. Jedná se např. o povinnost být na území 

                                                

91 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. 21.3.2012 COM(2012) 131 final, str. 17
92 Totožnost poskytovatele služeb, předpokládaný počet jasně identifikovatelných vyslaných pracovníků, 
označení osoby, která bude spolupracovat s příslušnými orgány v hostitelském členském státu, 
předpokládaná doba vyslání, plánovaní datum začátku a konce vyslání, adresy pracoviště, povaha služeb 
odůvodňující vyslání. 
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hostitelského státu usazen, získat od příslušných orgánů povolení nebo být u nich 

registrován (včetně zápisu do rejstříku nebo registrace u profesního subjektu), povinnost 

určit zástupce nebo zmocněnce ad hoc, který je usazený či má bydliště nebo pobývá na 

území hostitelského členského státu, povinnost zřídit si na území hostitelského státu 

administrativní infrastrukturu včetně kanceláří apod.

Směrnice o vysílání SVP opravňuje členské státy k provádění inspekcí na jejich 

území, jejichž účelem je kontrola a sledování dodržování předpisů a pravidel 

stanovených ve směrnici o vysílání pracovníků. V těch členských státech, ve kterých je 

dle vnitrostátních právních předpisů a zvyklostí možné, aby zejména ujednání 

o minimální mzdě nebo pracovní době bylo ponecháno na dohodě mezi sociálními 

partnery, mohou i tito sociální partneři sledovat dodržování příslušných pracovních 

podmínek vyslaných pracovníků. Podmínkou však je zaručení odpovídající úrovně 

ochrany.

4.2.5 Prosazování povinností dle směrnice o vysílání

Kapitola V směrnice o prosazování SVP je věnována prosazování a ochraně práv 

vyslaných pracovníků. Východiskem je Listina základních práv Evropské unie, na 

jejímž základě má každý, jehož práva a svobody zaručené právem Evropské unie jsou 

porušována nebo nejsou dodržována, právo na účinnou právní ochranu. 93

V zájmu prosazování směrnice o vysílání musí členské státy zajistit, aby byly

jednak k dispozici dostupné účinné mechanismy, pomocí kterých mohou vyslaní 

pracovníci přímo podat stížnost na svého zaměstnavatele a dále, aby bylo zajištěno

právo zaměstnance zahájit soudní či správní řízení i ve státě, na jehož území byl tento 

zaměstnanec vyslán, pokud se domnívá, že utrpěl ztrátu nebo škodu v důsledku 

nedodržení příslušných předpisů bez ohledu na to, zda vztah, v jehož rámci mělo 

k tomuto nedodržení dojít, stále trvá či nikoliv.94 Tímto však nejsou dotčena pravidla o 

                                                

93 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. 21.3.2012 COM(2012) 131 final, str. 18
94 viz čl. 11 odst. 1 směrnice o prosazování SVP
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mezinárodní příslušnosti soudů v členských státech, stejně tak i vnitrostátní pravidla 

týkající se zastupování a obhajoby před soudy. 

Směrnice o prosazování SVP v této kapitole obsahuje i problematiku ochrany 

práv pracovníků v případě subdodavatelských řetězců, které jsou rozšířeny zejména 

v oblasti stavebnictví. Nová směrnice tak reaguje na případy, kdy vyslaným 

pracovníkům nebyla vyplacena mzda nebo její část, přičemž vyslaní pracovníci nejsou 

schopni své mzdové nároky vymáhat vůči svému zaměstnavateli, neboť daná společnost 

zanikla či nikdy skutečně neexistovala.95 Směrnice o prosazování SVP proto obsahuje 

zvláštní ustanovení týkající se společné a nerozdílné odpovědnosti dodavatele za 

dodržování pracovních podmínek pracovníků vyslaných jeho subdodavateli. 

V subdodavatelských řetězcích tak může vyslaný pracovník činit vedle nebo místo 

zaměstnavatele odpovědným za veškeré neproplacené čisté odměny odpovídající 

minimální mzdě nebo nezaplaceným příspěvkům do společných fondů nebo institucí 

sociálních partnerů, i příjemce služby, jehož je zaměstnavatel (tj. poskytovatel služby) 

přímým poskytovatelem. Toto pravidlo se primárně týká oblasti stavebnictví, neboť 

v něm byla nahlášena většina případů nevyplacení mezd.96 Členské státy mají však 

možnost rozšířit tento typ sdílené subdodavatelské odpovědnosti i do dalších odvětví. 

4.2.6 Přeshraniční vymáhání peněžitých správních sankcí nebo 
pokut

Protože je vysílání pracovníků nadnárodní otázkou, je nezbytné, aby existovala 

právní úprava vzájemného uznávání a prosazování pokut uložených poskytovateli 

služeb usazenému v členském státě za nedodržení příslušných právních předpisů 

o vysílání pracovníků do jiného členského státu. Předmětem přeshraničního vymáhání 

mohou být na základě této směrnice finanční správní sankce a pokuty, včetně poplatků a 

přirážek, uložené příslušnými orgány nebo potvrzené správními nebo soudními orgány, 

                                                

95 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. 21.3.2012 COM(2012) 131 final, str. 18
96 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. 21.3.2012 COM(2012) 131 final, str. 20
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nebo které jsou případně výsledkem řízení před pracovněprávními soudy a které se 

týkají nedodržení směrnice o vysílání pracovníků nebo směrnice o prosazování SVP. 

Přeshraniční vymáhání sankcí spočívá dle směrnice o prosazování SVP v tom, 

že na žádost dožadujícího orgánu dožádaný orgán buď: 

 vymáhá správní sankci či pokutu uloženou v souladu s právními předpisy 

a postupy dožadujícího členského státu příslušnými orgány nebo potvrzenou 

správními či soudními orgány, proti které nelze podat další opravný 

prostředek, nebo 

 oznámí rozhodnutí o uložení této sankce nebo pokuty. 

Žádost je však možné učinit pouze tehdy, pokud dožadující orgán nemůže 

vymáhat sankci či pokutu nebo provést oznámení v souladu s jeho právními předpisy 

a správními zvyklostmi.97

Samotná žádost pak musí dle čl. 16 odst. 1 směrnice o prosazování SVP 

obsahovat alespoň jméno a známou adresu adresáta, shrnutí skutečností a okolností, za 

kterých došlo k porušení předpisů o vysílání pracovníků, nástroj umožňující 

vymahatelnost v dožadujícím členském státě a všechny další příslušné informace nebo 

dokumenty, které se týkají související pohledávky, správní sankce nebo pokuty a dále 

název, adresu a další kontaktní údaje týkající se příslušného orgánu odpovědného za 

posouzení správní sankce nebo pokuty. 

V případě oznámení rozhodnutí musí být v žádosti uveden i účel oznámení 

a lhůta pro jeho provedení, v případě žádosti o vymáhání sankce nebo pokuty musí být 

žádost doplněna o datum, kdy se stal rozsudek nebo rozhodnutí vykonatelným či 

konečným, dále popis povahy a výše správní sankce či pokuty, veškerá data důležitá pro 

její vymáhání, včetně toho, zda a případně jak byl rozsudek nebo rozhodnutí doručen 

žalovanému či žalovaným, nebo zda byly vydány v nepřítomnosti, potvrzení 

dožadujícího orgánu, že proti sankci nebo pokutě nelze již podat další opravný 

prostředek a související pohledávka, která je předmětem žádosti a její různé složky.

                                                

97 viz čl. 15 odst. 2 směrnice o prosazování SVP
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Dožádaný orgán pak následně co nejdříve informuje dožadující orgán 

o úkonech, které byly provedeny v souvislosti s podanou žádostí o vymáhání a 

oznámení, případně o důvodech odmítnutí učiněné žádosti.

Důvody pro odmítnutí žádosti dožádaným orgánem jsou pak směrnicí 

o prosazování SVP taxativně vyjmenovány v čl. 17 a jsou následující:

 na základě šetření dožádaného orgánu je zjevné, že předpokládané náklady 

nebo zdroje nutné k vymáhání správní sankce nebo pokuty nejsou přiměřené 

částce, která má být vymáhána, nebo by došlo ke značným obtížím,

 celková peněžitá sankce nebo pokuta nepřesahuje částku 350 EUR nebo 

ekvivalent této částky,

 nejsou respektována základní práva a svobody žalovaných a na ně se 

vztahující právní zásady, které jsou stanoveny v ústavě dožadovaného 

členského státu. 

V případě, že je vymáhání úspěšné, připadnou vymožené částky sankcí nebo 

pokut dožádanému orgánu, který je vymáhá v měně členského státu, v němž se nachází. 

Následně dožádaný orgán převede v případě potřeby sankci či pokutu do měny 

dožádaného státu, a to ve směnném kurzu platnému v den, kdy byla daná sankce či 

pokuta uložena. 

Členské státy nejsou oprávněny vůči sobě uplatňovat nároky na náhradu 

nákladů, které jim vznikly při poskytování vzájemné pomoci na základě směrnice 

o prosazování SVP.

4.2.7 Závěrečná ustanovení

Závěrečná kapitola VII směrnice o prosazování SVP obsahuje několik 

ustanovení upravujících různé otázky související s uplatňováním této směrnice v praxi. 

Nalezneme zde např. článek 17 obsahující ustanovení týkající se sankcí, které 

mohou být členskými státy uloženy v případě porušení vnitrostátních předpisů 

provádějících směrnici o vysílání. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a 
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odrazující, stanovení jejich konkrétního obsahu je už pak ponecháno na jednotlivých 

členských státech. 

Další část je věnována systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (dále jen 

„systém IMI“). Směrnice totiž stanovuje, že správní spolupráce mezi příslušnými 

orgány členských států musí probíhat právě prostřednictvím systému IMI, který byl 

zaveden nařízením (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci 

prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí 

Komise 2008/49/ES (dále také jen „nařízení o systému IMI“)

Systém IMI byl vytvořen, aby umožnil rychlou a bezprostřední výměnu 

informací mezi úřady členských států EU, čímž zjednodušuje jejich vzájemnou 

komunikaci. Obecným důsledkem je pak samozřejmě i výhoda pro občany 

a podnikatele, kterým se díky systému IMI významně zkracují lhůty pro vyřízení 

administrativy nutné při některých aktivitách na vnitřním trhu Evropské unie.98 Systém 

IMI funguje v rámci Evropské unie již od roku 2009. Nařízení o systému IMI z roku 

2012 mělo za úkol zejména sjednotit tehdy existující pravidla do jediného právně 

závazného nástroje. 

Směrnice o prosazování SVP má být implementována do právních řádů 

členských států do 18. 6. 2016. Od června 2016 pak bude možné využívat i systém IMI 

za účelem výměny informací mezi členskými státy v souvislosti se správní spolupráci 

v oblasti prosazování směrnice o vysílání pracovníků a dále pro účely přeshraničního 

vymáhání pokut a sankcí týkajících se vyslaných pracovníků. Nicméně v rámci 

pilotního projektu je systém IMI v oblasti vysílání pracovníků testován již od roku 

2011.99

                                                

98 Informace uveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu dostupná na 
http://www.mpo.cz/dokument119400.html
99 Informace uveřejněné na webu Evropské komise dostupné na http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/news/2014/05/index_cs.htm
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5 ROZHODNÉ PRÁVO

Směrnici o vysílání není možné vykládat izolovaně, ale vždy v souvislostech 

s mezinárodním právem soukromým. Sama směrnice o vysílání obsahuje jednak ve své 

preambuli odkaz na Římskou úmluvu z roku 1980 a dále ve svém čl. 3 odst. 1 zmínku 

o rozhodném právu.

Při vysílání zaměstnanců se střetávají minimálně dva právní řády – právní řád 

státu, do kterého je zaměstnanec vyslán a právní řád státu, kterým se řídí 

pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a vysílaným zaměstnancem. Takový 

pracovněprávní vztah tedy obsahuje tzv. mezinárodní prvek, kterým se rozumí takový 

prvek, který v daném vztahu způsobuje, že tento právní vztah má určitou a nikoliv 

nepodstatnou souvislost s jiným právním řádem.100

Působí zde představa, jako by dotčené právní řády byly ve střetu (v kolizi) 

a vzniká tak otázka, který právní řád je možné na daný pracovněprávní vztah aplikovat. 

Pro určení rozhodného práva má proto právní řád zvláštní normy, jejichž obvyklý název 

kolizní normy odpovídá uvedené představě kolizí, střetů právních řádů, které tyto 

normy řeší.101 Kolizní normy neupravují hmotné právo jako takové, omezují se pouze 

na určení, kterým právním řádem se daný právní vztah řídí. Teprve z něj se zjistí obsah 

práv a povinností účastníků daného právního vztahu.

V oblasti předpisů Evropské unie hraje v současné době primární roli nařízení 

EP a Rady č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, známé také 

pod názvem Nařízení Řím I, které nahradilo v roce 2008 výše zmíněnou Římskou 

úmluvu, na kterou je odkazováno ve směrnici o vysílání. Jeho hlavním účelem je určení, 

jaké právo je rozhodné pro daný smluvní vztah v případech, kdy vyvstane spor 

o uzavřeném závazku. Nařízení Řím I má přímou právní závaznost, přičemž se jím řídí 

všechny smlouvy, které byly uzavřeny po 19. 12. 2009, tj. po datu, kdy nařízení 

vstoupilo v platnost. Pro smlouvy uzavřené dříve zůstává nadále jako určující předpis 

Římská úmluva. 

                                                

100 BĚLOHLÁVEK, A. Pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Právo a zaměstnání. 2005, č. 10, 
s. 2
101 KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2009, str. 22
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Hlavní myšlenkou ovládající celé Nařízení Řím I (stejně jako dříve Římskou 

úmluvu) je uplatňování zásady svobodné volby rozhodného práva, která se vztahuje na 

celý komplex právních vztahů upravených tímto Nařízením, tzn. i na pracovněprávní 

vztahy. Tento princip reflektuje vůli smluvních stran, které se mohou svobodně 

rozhodnout, jakým právním řádem se bude jejich individuální pracovní smlouva řídit.

Pojem „individuální pracovní smlouva“ v Nařízení Řím I definován není, přesto 

však můžeme pod tento pojem zařadit všechny pracovní smlouvy a dohody o pracovní 

činnosti.102 Je důležité si též uvědomit, že pracovní smlouvy se od jiných smluv, 

zejména pak od smluv o poskytování služeb, zásadním způsobem liší a to tím, že 

zakládají dlouhodobý vztah, prostřednictvím něhož je zaměstnanec určitým způsobem 

začleněn do podniku zaměstnavatele. Zaměstnanec má vztah k místu, kde jsou 

vykonávány pracovní činnosti, a proto je třeba k takovému vztahu přistupovat speciálně.

Je však třeba upozornit na skutečnost, že většinou zaměstnavatel určuje, kterým 

právním řádem se bude daný pracovněprávní vztah řídit, neboť zaměstnanci většinou 

mají oslabenou pozici pro vyjednávání. Přesto však existují určité výhody užití 

takového hraničního určovatele – obě strany mají právní jistotu ohledně toho, který 

právní řád bude na jejich právní vztah aplikován, aniž by museli objektivně určovat 

rozhodné právo, mohou se s danými zákonnými ustanoveními dopředu seznámit 

a v případě sporu se lépe připravit na soudní řízení.103

Zásada svobodné volby práva, kterým se budou řídit individuální pracovní 

smlouvy (úprava v Nařízení Řím I se nevztahuje na kolektivní pracovní právo) je 

obsažena v čl. 3 a 8 odst. 1 Nařízení Řím I. Aby se smlouva mohla řídit právem, které si 

strany zvolí, musí být tato volba ve smlouvě výslovně vyjádřena. Nařízení Řím I 

umožňuje i konkludentní vyjádření volby práva, avšak s tím omezením, že tato volba 

musí jasně vyplývat z ustanovení smlouvy či okolností případu. Pokud není možné určit 

vůli stran při volbě rozhodného práva, určí se rozhodné právo podle objektivních 

kritérií.104

                                                

102 ŠTEFKO, M. Římská úmluva a nařízení Řím I. Práce a mzda, 2008, č. 4, roč. 56, s. 37-40.
103 ŠTEFKO, M: Vysílání zaměstnanců do zahraničí. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, str. 25
104 BARANCOVÁ, H., LACKO, M. a kol.: Vysielanie zamestnancov. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, str. 68
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Nařízení Řím I umožňuje, aby si strany zvolily rozhodné právo pro celou 

smlouvu, nebo pouze pro její část tzn., že jeden pracovně právní vztah se může řídit 

i několika právními řády. V praktickém životě může dojít někdy k situaci, která 

zapříčiní nutnost změnit rozhodné právo, proto tedy i Nařízení Řím I umožňuje, aby se 

strany dohodly, že se smlouva bude řídit jiným právem, než kterým se řídila doposud, 

aniž by byla dotčena formální platnost smlouvy podle čl. 11105 Nařízení Řím I či práva 

třetích osob. 

Zároveň se však nařízení zaměřuje i na ochranu slabší strany smluvního vztahu, 

kterou představuje v případě pracovněprávního vztahu zaměstnanec. Princip svobodné 

volby práva je totiž samotným Nařízením Řím I omezen tzv. principem výhodnosti, 

jehož účelem je ochrana zahraničních zaměstnanců a snaha zacházet s nimi jako se 

zaměstnanci domácími. Volba rozhodného práva totiž nesmí zaměstnance zbavit 

ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od kterých není možné se smluvně odchýlit 

podle práva, pokud by došlo k objektivnímu určování práva. Tzn., že se jedná 

o základní pracovněprávní podmínky upravené tzv. kogentními (imperativními) 

normami. Nemůžeme tedy hovořit o skutečné autonomii vůle smluvních stran v oblasti 

mezinárodního pracovního práva.106 V tomto omezení jsou včleněny právní předpisy 

týkající se ochrany zaměstnance, a to jak z veřejnoprávní, tak soukromoprávní oblasti. 

Toto ustanovení zakotvuje minimální standarty ochrany, které přísluší zaměstnanci 

v pracovněprávním poměru s mezinárodním prvkem. Pracovněprávní vztahy 

s mezinárodním prvkem se tak mohou řídit i jiným právem, než tím, které si strany 

zvolily. Na druhou stranu je však posílena ochrana zaměstnance jako slabší smluvní 

strany

S výše uvedeným principem výhodnosti je však spojena spousta nejasností. 

Zejména je nejisté, jakým způsobem se má ono porovnání výhodnosti provést, 

                                                

105 Za formálně platnou smlouvu se ve smyslu čl. 11 Nařízení Řím I považuje smlouva uzavřená mezi 
osobami (či jejich zástupci), které se nacházejí v okamžiku uzavření smlouvy v téže zemi, splňuje-li 
formální náležitosti práva, kterým se podle tohoto nařízení řídí nebo formální náležitosti práva země, 
v níž byla uzavřena. V případě, že se osoby (příp. jejich zástupci) uzavírající smlouvu nachází 
v okamžiku uzavření smlouvy v různých zemích, je formálně platná, splňuje-li formální náležitosti podle 
práva, které se na ni použije podle Nařízení Řím I, nebo práva jedné ze zemí, v níž se nacházela jedna ze 
smluvních stran (její zástupce) v okamžiku uzavření smlouvy, nebo práva jedné ze zemí, v níž měla 
k uvedenému okamžiku jedna ze stran své obvyklé bydliště.
106 BARANCOVÁ, H., LACKO, M. a kol.: Vysielanie zamestnancov. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, str. 70
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poněvadž Nařízení Řím I nestanoví postup, jakým se má zjistit výhodnost či případná 

nevýhodnost zvoleného rozhodného práva. Otázkou tedy zůstává, zda se má posuzovat 

samostatně každý aspekt právního postavení zaměstnance, nebo všeobecně kvalita jeho 

právního postavení podle práva, které by se použilo v případě, kdy by neexistovala 

volba práva.107

Pokud nedojde k volbě rozhodného práva smluvními stranami pracovně 

právního vztahu, aplikuje se na tento smluvní vztah čl. 8 odst. 2 Nařízení Řím I, který 

stanoví, že v míře, ve které nebylo právo rozhodné pro individuální pracovní smlouvu 

zvoleno stranami, se smlouva řídí právem země, v níž (případně z níž) zaměstnanec při 

plnění smlouvy obvykle vykonává svoji práci108, resp. nelze-li určit žádnou zemi, v níž 

obvykle vykonává svoji práci, právo země, v níž se nachází provozovna, u které je 

zaměstnán. Jak Římská úmluva, tak i Nařízení Řím I stanoví, že se určitý stát nestane 

státem „obvyklého místa výkonu práce“, pokud tam zaměstnanec pracuje pouze 

dočasně, avšak bližší specifikace dočasnosti v obou dokumentech schází. 

Jestliže tedy český pracovník odjede pracovat např. do Německa jako tzv. 

migrující zaměstnanec na základě čl. 45 SFEU, přičemž jeho pracovní smlouva nebude 

obsahovat klauzuli o volbě rozhodného práva, bude se na jeho pracovní poměr aplikovat 

v souladu s výše citovaným čl. 8 odst. 2 Nařízení Řím I německé právo. Bude-li však 

český zaměstnanec vyslán dočasně českou společností do Německa na základě čl. 56 

SFEU, bude rozhodným právem právo české. Podle recitálu č. 36 Nařízení Řím I je za 

„dočasný výkon zaměstnání“ takový výkon zaměstnání, pokud se má zaměstnanec po 

splnění svého úkolu v zahraničí opět ujmout své práce v původní zemi. Uzavření nové 

pracovní smlouvy s původním zaměstnavatelem nebo se zaměstnavatelem ze stejné 

                                                

107 BARANCOVÁ, H., LACKO, M. a kol.: Vysielanie zamestnancov. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, str. 73
108 Otázkou, jak definovat obvyklé místo výkonu práce, se několikrát zabýval i Soudní dvůr EU. Např. 
v rozsudku ze dne 9.2.1997, Rutten (C-383/95), dospěl k závěru, že místem obvyklého výkonu práce se 
rozumí místo, které je skutečným střediskem pracovní činnosti zaměstnance. Jedná se o místo, na kterém 
nebo ze kterého zaměstnanec skutečně plní podstatnou část povinností vůči svému zaměstnavateli. Tento 
názor byl pak rozveden v rozsudku ze dne 27.2.2002, Weber (C-37/00), kdy se ESD zabýval případem, 
kdy zaměstnanec vykonává svou činnost v několik státech. V takovém případě je dle ESD třeba zohlednit 
celkovou dobu trvání pracovního poměru pro určení zaměstnanec obvykle vykonával svoji práci a že 
tímto místem je z důvodu nedostatku jiných kritérií místo, kde zaměstnanec odpracoval největší část své 
pracovní doby. 
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skupiny společností, ze které pocházel původní zaměstnavatel, by nemělo vylučovat, 

aby zaměstnanec dočasně vykonával svou práci v jiné zemi.

Pokud si smluvní strany pracovní smlouvy zvolily rozhodné právo109, aplikuje se 

čl. 8 odst. 1 Nařízení Řím I, dle kterého se individuální pracovní smlouva řídí právem 

zvoleným stranami v souladu s článkem 3. Jak již bylo uvedeno výše, tato volba však 

nesmí zaměstnance zbavit ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze 

smluvně odchýlit podle práva, které by v případě neexistence volby bylo použito na 

základě odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku. Toto ustanovení má pak za důsledek to, že 

v případě dočasného vyslání českého zaměstnance do Německa, a to buď s, nebo bez 

volby českého práva jako práva rozhodného pro pracovní smlouvu, bude na pracovní 

vztah aplikováno české právo. I kdyby si strany pracovní smlouvy zvolily právo jiné, 

např. německé, zůstala by pracovní smlouva v ustanoveních, od kterých se nelze 

odchýlit, podřízena právu českému. V případě sporu by pak německé soudy mohly 

aplikovat německé právo pouze tehdy, pokud by se jednalo o imperativní ustanovení 

práva země soudu dle čl. 9 odst. 2 Nařízení Řím I110. Co je míněno imperativním 

ustanovením pak vysvětluje odst. 1 téhož článku: „Imperativní ustanovení jsou 

ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, jako např. 

jeho politického, společenského a hospodářského uspořádání zásadní do té míry, že se 

vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, která spadá do jejich oblasti působnosti, bez 

ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu podle tohoto nařízení použilo.“

                                                

109 Smluvní strany pracovní smlouvy jsou oprávněny zvolit si rozhodné právo na základě čl. 3 Nařízení 
Řím I. 
110 BARNARD, C.: EU Employment Law. 4th ed. Oxford: Oxford university Press, str. 231 
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6 PRÁVNÍ ÚPRAVA VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OBSAŽENÁ 

V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

6.1 IMPLEMENTACE SMĚRNICE O VYSÍLÁNÍ DO ČESKÉHO 

PRÁVNÍHO ŘÁDU

Česká republika splnila povinnost implementovat směrnici o vysílání do svého 

právního řádu poměrně dlouho před vstupem do Evropské unie. Směrnice byla 

transponována nejprve zákonem č. 155/2000 Sb., kterým se měnil zákon č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce. Tato novela vložila do tehdejšího znění § 6 zákoníku práce nové 

odst. 2 – 4, účinnosti nabyla dnem vstupu České republiky do EU, tj. dne 1. 5. 2004.

Tehdejší zákoník práce tak nově zakotvil pravidla upravující vyslání 

zaměstnance k výkonu práce na území jiného členského státu EU a pravidla vztahující 

se na zaměstnance zaměstnavatele z jiného členského státu EU, který byl vyslán 

k výkonu práce na území České republiky. Na obě skupiny zaměstnanců se pak podle 

§ 6 odst. 2 předchozího zákoníku práce vztahovala úprava členského státu, ve kterém je 

práce konána, pokud jde o:

 délku pracovní doby

 délku dovolené na zotavenou

 minimální mzdu, minimální mzdové tarify a příplatky za práci přesčas

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 pracovní podmínky žen a mladistvých a zaměstnanců pečujících alespoň 

o jedno dítě mladší než tři roky

 rovné zacházení s muži a ženami a zákaz diskriminace

Zákoník práce v témže ustanovení připouští i možnost neaplikovat právní úpravu 

ve výše uvedených záležitostech členského státu, na jehož území je práce konána 

v případě, že nároky vyplývající z právních předpisů členského státu EU, z něhož byl 

zaměstnanec vyslán, jsou pro něj výhodnější. Výhodnost však není možné posuzovat 

komplexně, ale u každého pracovně právního nároku zvlášť.
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Směrnice o vysílání se vztahuje pouze na otázky vyslání zaměstnanců za účelem 

poskytování služeb. Zákoník práce z roku 1965 však při transpozici směrnice do 

právního řádu šel dál a její věcný rozsah překročil tím, že se jeho ustanovení vztahující 

se k vyslání, aplikují na vysílání zaměstnanců za jakýmkoliv účelem, nikoliv pouze na 

situaci, kdy jsou poskytovány služby. Na základě § 6 odst. 5 byli z působnosti této 

právní úpravy vyjmuti zaměstnanci orgánů státní správy. 

6.1.1 Nový zákoník práce

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti nový zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále 

jen „zákoník práce“ nebo též „ZPr“).

Ani v současné době platný zákoník práce neupravuje problematiku vysílání 

zaměstnanců v rámci EU v samostatné části. Institut vyslání se řídí zejména 

ustanoveními vztahujícími se k:

 vyslání na zahraniční pracovní cestu (§ 42 odst. 1 ZPr), 

 změně pracovního poměru – změně místa výkonu práce (§ 40 odst. 1 ZPr). 

 přeložení zaměstnance (§ 43 ZPr). 

Na případ vyslání zaměstnance z jiného členského státu EU do České republiky 

se bude aplikovat ustanovení § 319 ZPr. Tímto ustanovením se musí řídit všichni 

zaměstnavatelé se sídlem v některém členském státě EU111, kteří vyšlou své 

zaměstnance k výkonu práce na území České republiky. Jeho účelem je stanovit soubor 

minimálních pracovních podmínek, které je povinen vysílající zaměstnavatel svému 

zaměstnanci po dobu vyslání zaručit nezávisle na tom, jakým právem se bude daný 

pracovněprávní vztah řídit. Zákoníkem práce stanovené minimální pracovní podmínky 

víceméně kopírují znění směrnice o vysílání. 

                                                

111 Vysílající zaměstnavatelé usazení v Norsku, Švýcarsku, Islandu a Lucemburska nejsou povinni 
porovnávat pracovní podmínky garantované ust. § 319 ZPR tak, jak je tomu u zaměstnavatelů vysílajících 
své zaměstnance z členských států Evropské unie.
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Pokud je tedy zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu vyslán 

k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, 

vztahuje se na něho česká právní úprava, pokud jde o:

 maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku;

 minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část;

 minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za 

práci přesčas;

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

 pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí 

a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých 

zaměstnanců;

 rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace;

 pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání.112

Stejně jako v předchozí právní úpravě, tak i v té současné je správně 

implementováno pravidlo, na jehož základě má zaměstnavatel povinnost porovnat 

minimální pracovní podmínky stanovené českým právním řádem a pracovní podmínky 

podle práva státu, kterým se řídí daný pracovněprávní vztah. Na zaměstnance se vždy 

musí vztahovat výhodnější právní úprava.

Do českého práva nebyla implementována definice tří typů vyslání, jež jsou 

uvedeny ve směrnici o vysílání, a to nejspíše proto, aby definice vyslání zůstala spíše 

otevřená a aby se mohla aplikovat na více pracovněprávních vztahů.113 V české právní 

úpravě nenalezneme ani žádné pravidlo týkající obvyklého místa výkonu práce 

zaměstnance, který je vyslán do České republiky, ani není nikde specifikována činnost, 

kterou by měl vysílající zaměstnavatel vykonávat ve svém domovském státě. Jediným 

požadavkem tak tedy zůstává, že tento zaměstnavatel má sídlo v jiném členském státě 

EU. 

                                                

112 viz § 319 zákoníku práce
113 Preparatory study for an Impact Assessment concerning the possible revision of the legislative 
framework on the posting of workers in the context of the provision of services. Final report, March 2012, 
str. 139
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Podmínkou pro aplikaci české právní úpravy v záležitostech týkajících se 

minimální délky dovolené za kalendářní rok či její poměrné části a minimální mzdy, 

příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy a příplatků za práci přesčas, je vyslání 

zaměstnance na území České republiky za účelem výkonu práce v rámci nadnárodního 

poskytování služeb minimálně na dobu 30 dnů v kalendářním roce. Tato podmínka se 

neuplatní u zaměstnance vyslaného k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování 

služeb agenturou práce. Zákoník práce však tuto výjimku neimplementoval zcela 

správně. Vyloučení ustanovení o minimální délce dovolené z aplikace na krátkodobá 

vyslání jde totiž nad rámec směrnice o vysílání. Je však otázkou, zda se jedná 

o legislativní chybu nebo záměr zákonodárce. Argumentem, který je ve prospěch 

úmyslu, může být skutečnost, že na základě § 214 zákoníku práce může dovolená 

náležet nejdříve po odpracování 21 dnů. 

Český zákonodárce také výslovně neimplementoval povinnost zaměstnavatele 

respektovat rozhodčí nálezy nebo kolektivní smlouvy, které byly prohlášeny za 

všeobecně použitelné. Lze tedy pouze vycházet z výše zmíněné formulace „..vztahuje se 

na něho úprava České republiky..“ uvedená v § 319 ZPr. Vzhledem k tomu, že 

kolektivní smlouvy jsou považovány za pramen práva, jsou součástí českého právního 

řádu. České právní předpisy rozeznávají dva typy kolektivních smluv – jednak 

podnikové kolektivní smlouvy (které svým počtem převažují) a dále kolektivní smlouvy 

vyššího stupně. 

Postup, na jehož základě může být kolektivní smlouva prohlášena za všeobecně 

závaznou, stanoví § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

Na základě ustanovení § 7 zákona o kolektivním vyjednávání mohou smluvní 

strany kolektivní smlouvy vyššího stupně společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce

zákonů vyhlášeno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva 

vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví 

označeném kódem Odvětvové klasifikace ekonomických činností114. Sdělení 

Ministerstva práce a sociálních věcí podle odstavce 1 se vyhlásí ve Sbírce zákonů, 

pokud je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena:

                                                

114 Dne 18.9.2007 však byla Odvětvová klasifikace ekonomických činností nahrazena novou klasifikací, 
tzv. klasifikací ekonomických činností. Tento pojem však zákon o kolektivním vyjednávání nezná.
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 organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit 

závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší počet 

zaměstnanců, nebo

 příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němž se 

navrhuje rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za 

největší počet zaměstnanců.

6.2 PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ VYSLANÝCH DO ČESKÉ REPUBLIKY

Česká republika se stala členem Evropské unie dne 1. 5. 2004 a od samého 

počátku uvolnila přístup na svůj pracovní trh všem občanům členských států Evropské 

unie. 

Tato kapitola poskytuje přehled o nárocích, na které mají podle české právní 

úpravy právo zaměstnanci vyslaní na území České republiky.

6.2.1 Maximální délka pracovní doby a minimální délka odpočinku

Východiskem české právní úpravy pracovní doby je § 78 ZPr, který obsahuje 

legální definici pojmu pracovní doba, jíž je „doba, v níž je zaměstnanec povinen pro 

zaměstnavatele vykonávat práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven 

k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele“.115

Délka běžné pracovní doby činí podle ustanovení § 79 ZPr 40 hodin týdně116, 

kdy týdnem se podle definice obsažené v § 350a ZPr rozumí období sedmi po sobě 

následujících kalendářních dnů. Jedná se o čistou pracovní dobu, tj. bez přestávek 
                                                

115 Dříve byla tato doba ve většině členských států EU, včetně České republiky, považována za dobu tzv. 
pracovní pohotovosti, která však nebyla považována za pracovní dobu. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník 
práce pak ve svém § 83 odst. 5 upravoval institut pracovní pohotovosti na pracovišti v přípustném 
rozsahu až 400 hodin ročně. Důležité rozhodnutí ovlivňující následnou právní úpravu pak vydal Evropský 
soudní dvůr např. ve věci C-151/02, kde potvrdil, že doba pohotovosti zaměstnance na pracovišti není 
pracovní dobou i přesto, že je zaměstnanci umožněno odpočívat v době, kdy výkon práce není nezbytný. 
116 Tento rozsah plně respektuje úmluvu MOP č. 1 a Evropskou sociální chartu, které jsou pro Českou 
republiku závazné. 
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v práci a bez nařízených přesčasů. Slovo „činí“ bylo do tohoto ustanovení zaneseno na 

základě novely a nahradilo formulaci „nesmí překročit“, kdy důvodem této změny byla 

snaha zdůraznit kogentní povahu tohoto ustanovení.

S otázkou pracovní doby pak souvisí i problematika práce přesčas, kterou 

mohou zaměstnanci konat nad rámec týdenní stanovené pracovní doby. Její povolený 

rozsah činí v průměru nejvýše 8 hodin v týdnu. 

Zákoník práce dále stanovuje odlišnou délku pracovní doby u specifických 

skupin zaměstnanců pracujících ve ztížených pracovních podmínkách. V případě, že se 

jedná o zaměstnance, kteří pracují v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, 

v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologických průzkumů, činí délka 

stanovené týdenní pracovní doby 37,5 hodiny týdně. Stejná délka týdenní pracovní doby 

je stanovena též pro zaměstnance s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem. 

Pokud se jedná o dvousměnný pracovní režim, činí délka týdenní pracovní doby 

u těchto zaměstnanců 38,75 hodiny týdně. 

Zaměstnavatelé mimo veřejný sektor mohou hromadně provést zkrácení 

stanovené týdenní pracovní doby pod zákonný rozsah, avšak nesmí dojít ke snížení 

mzdy. Taková změna může být obsažena pouze v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním 

předpise. V takovém případě pak hovoříme o tzv. zkrácené pracovní době, která se 

nesmí zaměňovat za individuální kratší pracovní dobu117, v praxi často označovanou 

jako „práce na zkrácený úvazek“. Kratší pracovní doba může být sjednána pouze mezi 

zaměstnavatelem a jednotlivými zaměstnanci, kterým náleží mzda nebo plat poměrně 

odpovídající kratší sjednané pracovní době. Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2012 

zpřesnila ustanovení o kratší pracovní době tím, že umožnila pouze individuální dohodu 

o kratší pracovní době, nikoliv již dohodu v kolektivní smlouvě.118

Všechna výše uvedená pravidla zcela odpovídají standardům zakotveným ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 

o některých aspektech úpravy pracovní doby, která na komunitární úrovni harmonizuje 

otázky týkající se pracovní doby zaměstnanců.

                                                

117 viz § 80 zákoníku práce
118 Komentář k § 80 zákoníku práce dostupný v právním informačním systému ASPI
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6.2.2 Práce přesčas

S problematikou pracovní doby je neoddělitelně spojena i otázka práce přesčas. 

Jedná se o práci mimořádnou a výjimečnou, neboť zasahuje do zaměstnancova 

soukromého života a zkracuje jeho dobu odpočinku. Zaměstnavatel může nařídit práci 

přesčas jen z vážných provozních důvodů.

Definiční znaky práce přesčas pak stanovuje § 78 odst. 1 písm. i) ZPr. O práci 

přesčas se jedná tehdy, pokud je tato práce konána na příkaz nebo se souhlasem 

zaměstnavatele, nad rámec stanovené týdenní pracovní doby a mimo rámec rozvrhu 

směn, přičemž všechny tyto definiční znaky musí být splněny zároveň. 

Vzhledem k tomu, že české pracovní právo vychází standardně z nejvyššího 

přípustného rozsahu pracovní doby 48 hodin týdně a kdy stanovená týdenní pracovní 

doba nesmí překročit 40 hodin týdně, vychází na práci přesčas rozsah v délce 

maximálně 8 hodin týdně. 

Další omezení délky práce přesčas je pak stanoveno i na jeden kalendářní rok, 

kdy zaměstnavatel smí zaměstnanci nařídit výkon práce přesčas nejvíce v rozsahu 150 

hodin. Pokud by zaměstnavatel v určitém týdnu potřeboval, aby zaměstnanec 

odpracoval více než 8 přesčasových hodin, nebo aby v kalendářním roce pracoval 

přesčas nad rámec už odpracovaných 150 hodin, musí se na výkonu této další práce 

přesčas se zaměstnancem dohodnout. Dohoda nemusí být podle zákoníku práce učiněna 

písemně, takže může být platně uzavřena ústně nebo konkludentně.119

6.2.3 Doba odpočinku

Zákoník práce definuje v § 78 odst. 1 písm. b) dobu odpočinku jako „dobu, která 

není pracovní dobou“. Dobou odpočinku se tedy rozumí např. i doba cesty na 

pracoviště, doba pracovní pohotovosti či cestování do cíle pracovní cesty mimo 

pracovní dobu.120 Tím zákon de facto rozděluje veškerý reálný čas zaměstnance na 

pracovní dobu a dobu odpočinku. Dobami odpočinku, které upravuje zákoník práce, 
                                                

119 GALVAS, M.: Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, str. 387
120 Komentář k § 90 zákoníku práce dostupný v právním informačním systému ASPI
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jsou přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi směnami, nepřetržitý odpočinek 

v týdnu a dny pracovního klidu. 

Co se týká přestávky v práci na jídlo a oddech, tu je zaměstnavatel povinen 

poskytnout v souladu s § 88 ZPr zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržitého 

výkonu práce. Délka této přestávky musí být minimálně 30 minut, přičemž je 

umožněno, aby byla rozdělena do více částí, avšak s ohledem na smysl této přestávky 

musí alespoň jedna její část trvat nejméně 15 minut. Tato doba není pracovní dobou, 

a proto zaměstnanci za dobu přestávky nepřísluší mzda ani náhrada mzdy.

Otázka minimální délky odpočinku mezi dvěma směnami je pak upravena 

v § 90 a násl. ZPr. Na základě výše uvedeného ustanovení je zaměstnavatel povinen 

rozvrhnout pracovní dobu a dohodnout případné přesčasy tak, aby zaměstnanec měl 

mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek v délce 

alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tato zákonná úprava zcela 

odpovídá požadavkům stanovených směrnicí č. 2003/88/ES o pracovní době, která 

ukládá členským státům povinnost přijmout nezbytná opatření, aby každý zaměstnanec 

měl nárok na minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin během 24 

hodin.121

Zákoník práce v § 90 odst. 2 též umožňuje, aby v určitých případech byla tato 

doba zkrácena až na 8 hodin během 24 hodin, avšak pouze zaměstnanci staršímu 18 let 

a navíc za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení 

tohoto odpočinku. Odpočinek mezi jednotlivými směnami může být zkrácen 

v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, při práci 

přesčas, v zemědělství, při poskytování služeb obyvatelstvu (zejm. ve veřejném 

stravování, v kulturních zařízeních, v telekomunikacích a poštovních službách, ve 

zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb), u naléhavých opravných 

prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců a při živelných 

událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Jako další typ odpočinku upravuje ZPr v § 92 tzv. nepřetržitý odpočinek v týdnu. 

Na jeho základě pak musí být zaměstnanci jednou za týden poskytnut nepřetržitý 

                                                

121 viz čl. 3 směrnice EP a Rady č. 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby
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odpočinek v trvání alespoň 35 hodin. Ve stejných případech jako může být zkrácena 

doba odpočinku mezi směnami, může být zaměstnanci zkrácena doba odpočinku 

v týdnu až na 24 hodin. I zde pak musí být následující odpočinek prodloužen tak, aby 

délka nepřetržitého odpočinku činila za období dvou týdnů alespoň 70 hodin. Taktéž 

toto ustanovení zcela odpovídá požadavkům stanoveným směrnicí č. 2003/88/ES 

o pracovní době, dokonce jde nad její rámec, když směrnice požaduje nepřetržitý 

odpočinek v týdnu v trvání 24 hodin.

6.2.4 Dovolená za kalendářní rok

Právo na dovolenou je základním právem každého pracovního poměru, jde 

o tzv. osobnostní nárok zaměstnance, který nelze převést na nikoho jiného a který také 

zaniká v případě smrti zaměstnance. Minimální délka dovolené vychází ze směrnice

č. 2003/88/ES o pracovní době a Úmluvy MOP č. 132/1970, o každoroční placené 

dovolené. 

Nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká zaměstnanci, který za 

nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli u něj konal práci 

alespoň 60 dnů v kalendářním roce.122 V případě, že u něj nepracoval po dobu celého 

kalendářního roku, náleží mu poměrná část dovolené v délce 1/12 dovolené za 

kalendářní rok za každý celý kalendářní měsíc, kdy trval pracovní poměr.123

Zákoník práce pamatuje ve svém § 214 též na zaměstnance, kterým nevzniklo 

právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, neboť nekonali 

v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň po dobu 60 dnů. V takovém 

případě jim přísluší tzv. dovolená za odpracované dny124. Její délka se stanoví tak, že za 

každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce zaměstnanci přísluší 

1/12 dovolené za kalendářní rok.

                                                

122 Viz § 212 odst. 1 zákoníku práce
123 Viz § 212 odst. 2 zákoníku práce 
124 Pojem „odpracovaný den“ je definován v § 212 zákoníku práce, který říká, že za odpracovaný se 
považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny, přičemž části směn 
odpracované v různých dnech se nesčítají.
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Zákoník práce definuje v § 213 ZPr tři možnosti výměry dovolené za kalendářní 

rok, přičemž rozhodujícím faktorem je činnost zaměstnavatele. Pedagogičtí pracovníci 

a akademičtí pracovníci vysokých škol mají nárok na 8 týdnů dovolené za kalendářní 

rok. Pro zaměstnance veřejného sektoru (zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný 

celek, státní fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba podle školského 

zákona a veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení)125 činí nárok 5 týdnů 

v dovolené v kalendářním roce. Tento výčet je spíše doplňující, neboť vyslaní na území 

České republiky mohou být pouze zaměstnanci z tzv. soukromého sektoru. Zaměstnanci 

v soukromém sektoru mají nárok nejméně na 4 týdny dovolené za kalendářní rok. 

Z textu zákona však jasně vyplývá, že tato základní výměra může být bez jakéhokoliv 

omezení zvýšena, tzn., může být zvýšena o den, dny či dokonce týdny. 

Novelou účinnou od 1. 1. 2012 bylo zrušeno ustanovení § 216 odst. 1 ZPr, ve 

kterém bylo stanoveno, že týdnem se rozumí 7 po sobě jdoucích dnů. Zároveň byla 

zrušena i definice týdne obsažená v kapitole týkající se pracovní doby. Namísto toho je 

nově pro celý zákoník práce (tzn. jak pro účely pracovní doby, tak dovolené) stanovena 

jediná definice obsažena ve zcela novém ustanovení § 350a ZPr, na jehož základě se 

týdnem rozumí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.   

6.2.5 Minimální mzda

Zákonodárce při tvorbě zákoníku nezapomněl na zakotvení ustanovení 

vztahující se na problematiku minimální mzdy. V českém právním řádu je minimální 

mzda definována v § 111 odst. 1 ZPr jako „nejnižší přípustná výše odměny za práci 

v základním pracovněprávním vztahu“, kterými jsou na základě § 3 ZPr pracovní poměr 

a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ačkoliv 

z definice vyplývá, že by se mělo jednat o minimální odměnu za vykonanou práci, je 

institut minimální mzdy chápan spíše jako nástroj obecné ochrany její společensky 

uznané minimální výše, tedy jakousi sociální pojistkou, zaručující obecně zaměstnanci 

                                                

125 Viz § 109 odst. 3 zákoníku práce
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za výkon práce alespoň minimální příjem, který bývá také označován jako minimální 

cena práce, v evropské právní teorii také obecnou ochranou před hmotnou nouzí.126

Pro účely porovnání minimální mzdy a dosažené mzdy se nepřihlíží k odměně 

za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Zákoník práce dále stanoví 

povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci doplatky v případě, kdy mzda, plat 

nebo odměna z dohody nedosáhne výše minimální mzdy. 

V současné době je výše minimální mzdy stanovena pro plnou, tedy zákonnou 

pracovní dobu, nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších 

úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 

ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zároveň jsou nejnižší sazby 

minimální mzdy uvedeny i přímo v zákoníku práce. Aktuální základní sazba minimální 

mzdy činí nejméně 8.500,- Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu. Dne 1. 1. 2015 

nabude účinnosti nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 567/2006 Sb. a které nově stanoví základní sazbu minimální mzdy na částku 9.200,-

Kč za měsíc nebo 55,- Kč za hodinu. 

Výše uvedené částky se však týká té skupiny prací, které jsou považovány za 

nejméně složité. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 

40 hodin jsou totiž odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

vykonávané práce.  Jednotlivé druhy prací jsou pak zařazeny celkem do 8 skupin, 

přičemž v 1. skupině je nejnižší úroveň zaručené mzdy stanovena právě na oněch 

8.500,- Kč a v nejvyšší skupině č. 8 na 17.000,- Kč.

Minimální mzda vyhlášena výše uvedeným nařízením vlády (označovaná též 

jako vládní minimální mzda), může být zvýšena v kolektivní smlouvě, což se taky často 

děje, a to zejména v odvětvích s vyšší průměrnou mzdou. S ohledem na § 122 ZPr je to 

možné pouze v kolektivních smlouvách, které se vztahují na zaměstnavatele, kteří 

vykonávají podnikatelskou činnost.127

                                                

126 GALVAS, M.: Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, str. 457
127 BĚLINA, M.: Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, str. 310
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6.2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) je 

věnovaná celá pátá část zákoníku práce. Hlavním cílem zajišťování bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující zdraví a životy 

zaměstnanců hrozící při výkonu práce.128 Zákoník práce stanovuje zaměstnavatelům 

v § 101 odst. 1 povinnost zajistit svým zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají 

výkonu práce.

Zákoník práce stanoví seznam povinností, které musí zaměstnavatel dodržovat 

ve vztahu ke svým zaměstnancům v rámci BOZP. Zaměstnavatel je na základě 

§ 103 ZPr povinen např.:

 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 

náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti; 

 sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje 

závodní preventivní péči a jakým vyšetřením souvisejícím s výkonem práce 

jsou zaměstnanci povinni se podrobit; 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci či zajistit dodržování zákazu 

kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy; 

 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon 

práce a určit jejich obsah četnost

 poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě 

rozsahu znečištění kůže a oděvu, je povinen udržovat osobní ochranné 

pracovní prostředky v použitelném stavu a kontrolovat jejich používání 

apod. 

Také zaměstnanec má povinnost dodržovat určité zásady. Musí zejména dbát 

o svou bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 

bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci, dále je povinen 

                                                

128 Komentář k § 101 zákoníku práce dostupný v právním informačním systému ASPI
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účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP, podrobit se 

preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními 

předpisy, dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, osobní ochranné pomůcky, dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny 

zaměstnavatele k zajištění BOZP, nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné 

návykové látky na pracovištích, oznamovat svému nadřízenému vedoucímu 

zaměstnanci svůj pracovní úraz atd. 

Kromě zákoníku práce stanoví další požadavky na BOZP v pracovněprávních 

vztazích, jakož i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Problematika BOZP je dále obsažena 

v řadě norem týkajících se např. hygieny práce, dopravy, technických požadavků na 

výrobky, chemických látek a směsí atd.  

6.2.7 Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, 
které kojí a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu 
a mladistvých zaměstnanců

Zvláštní pracovní podmínky vybraných kategorií zaměstnanců upravuje zákoník 

práce v samostatné hlavě, v ustanoveních §§ 237 až 247. Právo žen na zvýšenou 

ochranu při práci a na zvláštní pracovní podmínky je zakotveno v čl. 29 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod 

Na základě ustanovení § 238 ZPr je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně 

pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Práce, které jsou těhotným, kojícím a ženám do 

konce 9. měsíce od porodu zakázány, jsou dále stanoveny ve vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví č. 288/2003 Sb., k jejíž interpretaci je třeba dále použít zejména vyhlášku 

Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci a zákon o ochraně veřejného zdraví.129

Práce, které nesmí být vykonávány těhotnými ženami, jsou vyjmenovány v § 2 

výše uvedené vyhlášky č. 288/2003 Sb. Jedná se např. o práce spojené s fyzickou 

                                                

129 Komentář k § 238 zákoníku práce dostupný v právním informačním systému ASPI
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námahou neúměrnou vzhledem ke změnám v organismu v těhotenství, práce 

v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 

kPa, práce vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů atd. Následující 

ustanovení §§ 3 a 4 téže vyhlášky stanovují, které druhy prací nesmí vykonávat kojící 

ženy a ženy do konce devátého měsíce po porodu. Zákoník práce dále v § 238 odst. 2 

zakazuje zaměstnávat tyto kategorie tři kategorie zaměstnankyň pracemi, pro které 

nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé. 

V případě, že těhotná zaměstnankyně, kojící zaměstnankyně nebo 

zaměstnankyně do devátého měsíce po porodu koná práci, která je těmto skupinám 

zaměstnankyň zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, 

je zaměstnavatel povinen převést takovou zaměstnankyni dočasně na práci, která je pro 

ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. 

V případě, že bude převedena na práci, za kterou ji náleží nižší výdělek, má nárok na 

tzv. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství poskytovaný ze systému 

nemocenského pojištění.130 Dále tyto zaměstnankyně nemohou být bez jejich souhlasu 

vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště. 

Zákoník práce upravuje též otázky ochrany této skupiny zaměstnankyň 

v souvislosti s pracovní dobou. Zákon výslovně zakazuje zaměstnávat těhotné 

zaměstnankyně prací přesčas, a to ani na základě oboustranné dohody. Zaměstnankyním 

pečujícím o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel práci přesčas nařídit, nicméně 

nic nebrání tomu, aby o práci přesčas byla mezi zaměstnavatelem a touto kategorií 

zaměstnanců uzavřena dohoda o přesčasové práci.

Zákon pamatuje i na zaměstnankyně, které nevyužily svého nároku na 

mateřskou a/nebo rodičovskou dovolenou, vracející se do zaměstnání dříve než dítě 

dosáhne věku 15 měsíců. Takové zaměstnankyni v případě že kojí, musí zaměstnavatel 

poskytnout kromě přestávek v práci též zvláštní přestávky na kojení, které se 

započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku. Počet a délku těchto přestávek upravuje § 242 odst. 2 ZPr, na 

jehož základě přísluší zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní 

                                                

130 viz § 42 až 44 zákona o nemocenském pojištění
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dobu, na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 

třech měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. V případě, že zaměstnankyně pracuje 

po kratší pracovní dobu, ale minimálně polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí 

pouze 1 půlhodinová přestávka na kojení, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku. 

Zákoník práce provádí ve svých ustanoveních §§ 243 až 247 práva mladistvých

pracovníků (tzn. osob do 18 let věku) na zvýšenou ochranu při práci a na zvláštní 

pracovní podmínky, které zakotvuje v čl. 29 odst. 1 Listina základních práv a svobod. 

Zákoník práce stanoví v § 244 povinnost zaměstnavatelů vytvářet příznivé podmínky 

pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též 

zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek. Vzhledem k tomu, že ustanovení má 

deklaratorní povahu, není jeho nedodržení ze strany zaměstnavatele žádným způsobem 

sankcionováno.131 Zaměstnavatelé mohou zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze 

pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a zároveň jim 

musí poskytovat při práci zvýšenou péči. Dále je zakázáno zaměstnávat mladistvé 

zaměstnance prací přesčas a prací v noci, pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při 

ražení tunelů a štol. Též je zakázáno zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi, při 

nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli 

vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Dle § 79a ZPR nesmí délka směny u zaměstnance mladšího 18 let v jednotlivých 

dnech překročit 8 hodin. Týdenní pracovní délka takového zaměstnance nesmí překročit 

40 hodin, a to ani tehdy má-li mladistvý zaměstnanec sjednáno více pracovně právních 

vztahů. Toto pravidlo je pak dále umocněno § 245 odst. 1 ZPr, dle kterého nesmí 

mladiství zaměstnanci pracovat přesčas.

Česká zákonná úprava je pak výsledkem harmonizace českého právního řádu se 

směrnicí EP a Rady č. 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

                                                

131 Komentář k § 243 zákoníku práce dostupný v právním informačním systému ASPI
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6.2.8 Rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz 
diskriminace

Otázky rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích 

jsou v zákoníku práce zakotveny v § 16. Na jeho základě jsou zaměstnavatelé „povinni 

zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, 

odměňování za práci a o poskytování peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, 

o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu 

v zaměstnání“. Úplné dodržení této zásady však při realizaci pracovněprávních vztahů 

není zcela možné, a proto sám zákoník práce v § 16 odst. 3 stanovuje, že se za 

diskriminaci nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností 

vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon 

práce. Dále se oblast výjimek rozšiřuje i na opatření, jejichž účelem je odůvodněno 

předcházení nebo vyrovnávání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke 

skupině vymezené některým z důvodů uvedených v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů (tzv. antidiskriminační zákon).

V ostatních případech je v pracovněprávních vztazích zakázána jakákoliv 

diskriminace, přičemž definice jednotlivých pojmů souvisí s problematikou nerovného 

zacházení (např. přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování, pronásledování) přenechává 

zákoník práce na výše zmíněném antidiskriminačním zákoně.

6.2.9 Pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání

Jako agenturní zaměstnávání označujeme podle § 307a ZPr případy, kdy 

agentura práce132 v pozici zaměstnavatele na základě povolení podle zvláštního 

předpisu (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) „dočasně přiděluje svého 

zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní 

                                                

132 Podmínky, na základě kterých může subjekt získat statut agentury práce, jsou upraveny v § 58 a násl. 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Vedle splnění těchto podmínek musí fyzická nebo právnická 
osoba získat povolení ke zprostředkování zaměstnání od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
Povolení bývá udělováno ke zprostředkování zaměstnanců v rámci ČR, do zahraničí a ze zahraničí na 
území ČR.
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smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže svému 

zaměstnanci zajistit dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody 

o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele jako uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto 

práci konat osobně podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou páce a uživatelem“.

Podle § 319 odst. 1 písm. g) ZPr platí, že je-li zaměstnanec zaměstnavatele 

z jiného členského státu Evropské unie vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního 

poskytován služeb na území České republiky, vztahuje se na něho právní úprava České 

republiky, pokud jde o pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání. Toto pravidlo 

se nepoužije jen tehdy, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů členského státu 

EU, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování 

služeb pro něj výhodnější. Výhodnost se přitom posuzuje u každého práva 

vyplývajícího z pracovněprávního vztahu samostatně.

Tuto právní úpravu přinesl až nový zákoník práce, neboť do té doby platila 

pouze povinnost zajistit zaměstnancům vyslaným z jiných členských států Evropské 

unie pracovní podmínky podle českého zákoníku práce jen ve vymezených segmentech, 

například pokud jde o délku pracovní doby a doby odpočinku, a za určitých podmínek 

délku dovolené, minimální mzdu a minimální mzdové tarify a příplatky za práci 

přesčas, BOZP a některé další vyjmenované pracovní podmínky. Nový zákoník práce 

však vztáhl na agenturní zaměstnance vyslané zaměstnavateli z jiných členských států 

EU všeobecně všechny pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání, tedy včetně 

principu, že pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance agentury 

práce nesmí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance 

uživatele (§ 309 odst. 5 ZP). Těmto agenturním zaměstnancům, vyslaným například ze 

Slovenska, Polska či jiných členských států EU tak nepostačí například zajistit jen 

minimální mzdu, respektive nejnižší úroveň zaručené mzdy (jak to podle § 319 ZP jinak 

platí), ale musí mít všeobecně minimálně stejné mzdové a další pracovní podmínky jako 

srovnatelný zaměstnanec českého uživatele. Jestliže by ale nároky takového 

zaměstnance podle právní úpravy státu, z něhož byl vyslán, byly pro něj výhodnější, 

platí pro něj tato výhodnější právní úprava. 
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Přitom však na právní vztah mezi českým uživatelem a zahraniční agenturou 

práce nedopadá automaticky právní úprava agenturního zaměstnávání uvedená 

v zákoníku práce ČR. V tomto případě jde totiž o obchodněprávní vztah, při kterém je 

možná volba práva. To platí bez ohledu na skutečnost, že zahraniční agentura práce 

musí mít licenci ke zprostředkování zaměstnání podle českého zákona o zaměstnanosti. 

Nebude-li tedy použito právo ČR, nemusí být mezi agenturou a uživatelem ani uzavřena 

dohoda o dočasném přidělení podle § 308 odst. 1 ZP.133

Zaměstnanci agentury práce jsou přiděleni k uživateli za účelem dočasného 

výkonu práce na základě písemné dohody uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem. 

Uživatel na základě § 309 ZPr ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, 

organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé 

pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Agentura práce 

a uživatel jsou povinni zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky agenturního 

zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance.

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, případně před 

touto dobou na základě dohody mezi agenturou práce a dočasně přiděleným 

zaměstnancem či jednostranným prohlášením uživatele nebo agenturního zaměstnance 

podle podmínek definovaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce. Maximální doba, po kterou může být agenturní zaměstnanec přidělen k výkonu 

práce k témuž uživateli, činí 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Toto zákonné 

omezení neplatí, pokud o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo 

jde-li o výkon práce na dobu zastupování za zaměstnankyni uživatele, která čerpá 

mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo zaměstnance, který čerpá rodičovskou 

dovolenou. Z toho tedy plyne, že omezení agenturního zaměstnání zásadně na dobu 

jednoho běžného roku, je jen formální. Žádost zaměstnance o dočasné přidělení k témuž 

uživateli na dobu delší, než je uvedeno, přitom nemusí být ani písemná. Je proto vůbec 

pochybné, proč takovéto pravidlo bylo do zákona zařazeno.134

                                                

133 ŠUBRT, B.: Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, str. 39. Dostupné na: 
https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pravni_analyza_ap_v_cr.doc
134 ŠUBRT, B.: Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008. Dostupné na WWW: 
https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pravni_analyza_ap_v_cr.doc
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Povinnost zajistit výše uvedené pracovní podmínky agenturních zaměstnanců 

z jiných členských států EU je nutné vztáhnout na jejich zahraničního zaměstnavatele –

agenturu práce. Uživatel by tuto povinnost měl současně uloženu jen tehdy, jestliže by 

bylo pro tento obchodněprávní vztah zvoleno právo České republiky. I pro tento účel je 

potřebné formulování skutkové podstaty správního deliktu, respektive přestupku na 

úseku agenturního zaměstnávání v zákoně o inspekci práce, který by byl vztažen 

automaticky i na tyto zahraniční agentury práce.

Jestliže však agenturním zaměstnavatelem je agentura práce z nečlenského státu 

EU, která má povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR, nevztahuje se na 

pracovněprávní vztah mezi touto agenturou a jejím zahraničním zaměstnancem právo 

České republiky. Ustanovení § 319 ZP tak na tyto případy nedopadá, ani pokud jde 

o agenturní zaměstnávání, ani pokud jde o dílčí práva zaměstnanců. Inspekce práce ČR 

nemá naprosto žádnou působnost k posuzování pracovních podmínek těchto 

zaměstnanců, kteří jsou v režimu práva cizího státu. To může vést k výraznému 

sociálnímu dumpingu. Proto lze považovat za nezbytné doplnit ustanovení § 319 ZPr

v tom směru, že jeho odstavec 1 písmeno g) se vztahuje též na zaměstnance agentur 

práce vyslané z jiných než členských států Evropské unie.135

6.3 POVINNOSTI SPOJENÉ S VYSLÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ NA ÚZEMÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY

Česká republika má poměrně liberální přístup k otázce volného pohybu služeb 

v rámci vnitřního trhu. S tím pak souvisí i relativně méně zatěžující právní úprava 

povinností, které se vztahují na zaměstnavatele vysílající své zaměstnance za účelem 

poskytování služeb na území České republiky. Hlavním právním předpisem, ve kterém 

nalezneme příslušnou právní úpravu, je zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 

Předtím, než je vůbec zaměstnanec do České republiky vyslán a předtím, než je 

uzavřena smlouva, na jejímž základě k takovému vyslání cizince k výkonu práce na 

                                                

135 Tamtéž, str. 40
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území České republiky dojde, je tuzemská právnická nebo fyzická osoba povinna 

projednat s příslušnou pobočkou Úřadu práce zejména počty a profese vysílaných 

zaměstnanců a dobu jejich vyslání.136 Zákon o zaměstnanosti ale nesplnění této 

povinnosti nespojuje s žádnou sankcí a je tedy otázkou, jaké by mělo opomenutí tohoto 

předběžného projednání důsledky pro vyslané pracovníky nebo pro českou právnickou 

či fyzickou osobu, která je příjemcem služeb vyslaného zaměstnance. 

Zákon o zaměstnanosti dále v § 87 upravuje tzv. notifikační povinnost, kterou 

taktéž v případě vyslání ukládá příjemci služby a nikoliv vysílajícímu zaměstnavateli. 

Nastoupí-li tedy do zaměstnání cizinec, který byl vyslán na území České republiky 

v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě

Evropské unie, je právnická či fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým 

zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce, povinna 

o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to 

nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. 

Obsahem tohoto písemného oznámení by pak měly být údaje vedené v evidenci, 

kterou je zaměstnavatel povinen vést podle § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a 

§ 91 odst. 1 písm. a), b), c) a e), tj. identifikační údaje cizince, adresu v zemi trvalého 

pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který 

jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání 

vykonáváno, pohlaví vyslaného zaměstnance, zařazení podle odvětvové (oborové) 

klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání a vzdělání požadované 

pro výkon povolání. 

Co se pak týká povinnosti hlásit svůj pobyt u cizinecké policie, ta zaměstnancům 

vyslaným na území České republiky není uložena v případě, že se jedná o občana 

Evropské unie. Jestliže je z jiného členského státu na území České republiky vyslán 

občan třetí země, ten musí svůj pobyt cizinecké polici oznámit. Občané Evropské unie 

mají v případě vyslání na území České republiky pouze povinnost ohlásit svůj pobyt 

u příslušného obecního nebo městského úřadu podle místa pobytu, a to tehdy, pokud se 

budou zdržovat na území České republiky déle než 90 dnů. 

                                                

136 Viz § 95 odst. 2 zákona o zaměstnanosti
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Některé profese, které mohou být vykonávány na území České republiky, patří 

do skupiny tzv. regulovaných povolání nebo činností. Regulovaným povoláním nebo 

činností se pak rozumí takové povolání nebo činnost, pro jejichž výkon jsou právními 

předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže 

osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

výkonem předmětné činnosti atp.). Jejich seznam je dostupný na internetových 

stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.137 Pokud má vyslaný 

zaměstnanec vykonávat na území České republiky povolání nebo činnost, které jsou 

regulovány, je nutné učinit písemné ohlášení příslušnému uznávacímu orgánu. 

V takovém případě se pak většinou dodávají kvalifikace vysílajícího podniku, ne 

vyslaných zaměstnanců.138

V případě vyslání cizince na území České republiky nemůže být ani opomenuto 

jeho sociální zabezpečení. Tomuto tématu je věnovaná celá samostatná kapitola této 

práce, a proto je na tomto místě uvedeno jen stručné shrnutí. 

Pokud doba vyslání zaměstnance nepřesáhne dobu 24 měsíců, podléhá vyslaný 

zaměstnance po celou dobu vyslání předpisům soustavy sociálního zabezpečení ve 

svém domovském státě. Toto pravidlo je blíže upraveno v nařízení č. 883/2004/ES 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Jedná se tak o výjimku z obecného 

pravidla, že se na zaměstnance vztahují předpisy sociálního zabezpečení státu výkonu 

práce. Dokladem, který osvědčuje, že vyslaný zaměstnanec podléhá systému sociálního 

zabezpečení ve svém domovském státě, je formulář A1 – „Potvrzení o právních 

předpisech sociálního zabezpečení, které se vztahují na držitele“. Tento formulář pak 

musí mít zaměstnanec k dispozici po celou dobu vyslání. Postup vydání tohoto 

formuláře a určení orgánu kompetentního k jeho vydání upravují členské státy EU 

individuálně. 

                                                

137 Viz http://uok.msmt.cz/uok/ru_list.php
138Informace zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu dostupné na 
download.mpo.cz/get/28933/31167/331858/priloha001.pdf
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6.4 VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO ČLENSKÝCH 

STÁTŮ EU

Ani v současné době platný zákoník práce neupravuje problematiku vysílání 

zaměstnanců v rámci Evropské unie v samostatné části. Institut vyslání zaměstnanců 

z České republiky do dalšího členského státu EU se řídí zejména ustanoveními 

vztahujícími se k:

 vyslání na zahraniční pracovní cestu (§ 42 odst. 1 ZPr), 

 změně pracovního poměru – změně místa výkonu práce (§ 40 odst. 1 ZPr),

 přeložení zaměstnance (§ 43 ZPr). 

Obecně u všech změn pracovního poměru platí, že obsah pracovního poměru je 

možné podle § 40 odst. 1 ZPr změnit jen tehdy, pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel 

dohodnou na jeho změně. V původním znění zákoníku práce bylo toto pravidlo 

doplněno o povinnost potvrdit tuto dohodu písemně, v současné době však již tato 

povinnost neexistuje.

6.4.1 Pracovní cesta

Pracovní cestu definuje zákoník práce v § 42 odst. 1 jako „časově omezené 

vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu 

práce“. Jedná se o jednostranný právní úkon zaměstnavatele, v jehož důsledku dochází 

ke změně obsahu pracovního poměru. Vyslání na pracovní cestu je však podmíněno 

souhlasem zaměstnance. Takový souhlas může být udělen generálně v pracovní 

smlouvě či jiné smlouvě, nebo může být dán ke každé pracovní cestě zvlášť. Protože 

v zákoně chybí specifikace formy takové dohody, může být tento souhlas dán výslovně 

písemně nebo ústně anebo též konkludentně např. tím, že bez jakéhokoliv vyjádření 

zaměstnanec tuto cestu absolvuje. 

Maximální doba vyslání na pracovní cestu není nikde stanovena, pouze je 

omezena na dobu nezbytné potřeby. Zákoník práce nerozeznává ani žádnou územní 

limitovanost tzn., že zaměstnanec může být vyslán jak na tuzemskou, tak zahraniční 

pracovní cestu.
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Po dobu trvání pracovní cesty vykonává zaměstnanec práci dle pokynů 

vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Toto neplatí však 

bezvýjimečně, protože v případě, kdy zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní 

cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky případně k jinému zaměstnavateli, 

může pověřit jiného vedoucího zaměstnance, resp. jiného zaměstnavatele, aby 

zaměstnanci dával pokyny k práci, jeho práci organizoval, řídil a kontroloval. Základem 

pro tento přístup však musí být tzv. pověření, jež vymezuje rozsah takového řízení 

a s jehož obsahem musí být zaměstnanec seznámen. 

Zvláštní omezení institutu pracovní cesty pak platí u vybraných kategorií 

zaměstnanců. Jedná se konkrétně o:

 těhotné zaměstnankyně,

 zaměstnankyně či zaměstnance pečující o dítě ve věku do osmi let,

 osamělé zaměstnankyně a osamělé zaměstnance, kteří pečují o dítě ve věku 

do 15 let a

 zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV.

Tyto kategorie zaměstnanců pak mohou být na pracovní cestu mimo obvod 

svého pracoviště nebo bydliště vysláni jen se svým souhlasem ke každé takové 

konkrétní cestě. Pokud např. zaměstnankyně vyslovila v pracovní smlouvě generální 

souhlas s vysíláním na pracovní cesty, musí např. v případě těhotenství tento svůj 

souhlas vyslovit ke každé pracovní cestě znovu.

6.4.2 Přeložení do jiného místa výkonu práce

Zákoník práce upravuje i možnost přeložit zaměstnance k výkonu práce do 

jiného místa, než které bylo sjednáno v pracovní smlouvě. Jedná se o jednostranný 

právní úkon zaměstnavatele, který má za následek změnu obsahu pracovního poměru.  

Je však nutné splnit tři podmínky:

 zaměstnanec musí s přeložením souhlasit,

 přeložení musí být v rámci zaměstnavatele a
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 zároveň to musí vyžadovat provozní potřeba zaměstnavatele. 

Zůstává však otázkou, proč může být přeložení vázáno pouze na provozní 

potřeby zaměstnavatele, když je vyžadován souhlas zaměstnance s převedením a když 

dohodou je možné měnit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu. 

Po dobu přeložení je oprávněn ukládat, organizovat, kontrolovat a řídit práci 

přeloženého zaměstnance příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky, na jejíž 

pracoviště byl zaměstnanec přeložen. 

Přeložení končí opět rozhodnutím zaměstnavatele, přičemž to je povinen vydat, 

jakmile skončí nezbytná provozní potřeba, kvůli níž byl zaměstnanec přeložen. 

Skončením přeložení dochází opět ke změně obsahu pracovního poměru, a to tak, že se 

obnovuje povinnost konat práci v místě sjednaném v pracovní smlouvě a stejně se 

obnovují i ostatní korespondující práva a povinnosti zaměstnavatele.139

6.4.3 Dočasné přidělení

Institut dočasného přidělení byl začleněn do zákoníku práce na základě novely 

účinné od 1. 1. 2012. Problematika dočasného přidělení je řešena v rámci zcela nového 

ustanovení § 43a. Nejedná se však o zcela nový institut, neboť pracovněprávní praxi byl 

znám již za účinnosti předchozího zákoníku práce (který jej upravoval v § 38 odst. 4), 

avšak s tím rozdílem, že nebyla zaručena ochrana pracovních podmínek zaměstnance 

při srovnání se zaměstnancem zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec dočasně 

přidělen. Praxe však ukázala, že je nutné tento institut obnovit, protože je potřebný 

zejména při spolupráci zaměstnavatelů na společných projektech a v případech, kdy si 

zaměstnavatelé vzájemně vypomáhají při nedostatku nebo zvýšené potřebě pracovních 

sil. Jedná se o podobný institut jakým je agenturní zaměstnávání, avšak s tím rozdílem, 

že zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přiděluje, nemusí mít statut agentury 

práce. Navíc je toto poskytnutí zaměstnance bezúplatné.

Nová právní úprava umožňuje, aby byl na základě dohody o dočasném přidělení 

zaměstnanec dočasně přidělen k jinému zaměstnavateli. Zaměstnanci tedy nevzniká 

                                                

139 GALVAS, M.: Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, str. 281
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nový pracovní poměr s právnickou nebo fyzickou osobou, ke které je přidělován. 

Dočasné přidělení musí probíhat bezúplatně, po dobu dočasného přidělení poskytuje 

mzdu (plat) či případné cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně 

přidělil. Dle současné právní úpravy nesmí být postavení dočasně přiděleného 

zaměstnance a jeho pracovní podmínky horší než pracovní podmínky srovnatelného 

zaměstnance uživatele. Zákoník práce též ukládá určitá omezení – dohodu o dočasném 

přidělení nesmí zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít dříve než po uplynutí 6 měsíců 

ode dne vzniku pracovního poměru. 

Pracovní úkoly dočasně přidělenému zaměstnanci ukládá a kontroluje 

zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Dále organizuje, řídí 

a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé 

pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na druhou stranu 

však není oprávněn činit vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právní úkony jménem 

zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil. 

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před 

uplynutím této doby však může skončit také písemně dohodou smluvních stran pracovní 

smlouvy nebo písemnou výpovědí dohody o dočasném přidělení. Výpověď může být 

podána z jakéhokoliv důvodu, v případě, že důvod uveden není, uplatní se patnáctidenní 

výpovědní doba, která začíná plynout dnem, kdy výpověď byla doručena druhé smluvní 

straně.

Dočasné přidělení se velmi podobá agenturnímu zaměstnávání. Liší se však 

účelem, neboť v případě dočasného přidělení není prioritou dosažení zisku. 
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7 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ

7.1 KOORDINACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

V každém z členských států Evropské unie existuje unikátní systém sociálního 

pojištění. Tyto odlišnosti jsou dány zejména tím, že sociální systémy jednotlivých států 

jsou postaveny na odlišných principech140, historických tradicích, institucionálním 

uspořádání či možností té které země. Není tedy v možnostech Evropské unie ani 

jednotlivých členských států tyto systémy zharmonizovat (sjednotit). Namísto toho 

dochází pouze k jejich tzv. koordinaci. V případě koordinace nedochází tedy 

k nahrazení národních systémů. Členské země i nadále samy rozhodují, kdo bude podle 

jejich právních předpisů pojištěn, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek. 

Evropská unie pouze poskytuje společná pravidla, která chrání práva občanů v oblasti 

sociálního zabezpečení při pobytu v ostatních zemích EU, na Islandu, 

v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Hlavním evropským předpisem, který upravuje koordinaci sociálního 

zabezpečení je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04 o koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení ze dne 29. 4. 2004 (dále jen „koordinační nařízení“). 

V roce 2009 pak byl přijat k tomuto nařízení i prováděcí předpis, a to nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení (ES) č. 883/04. Obě nařízení pak vstoupila v platnost dne 1. 5. 2009 

a nahradila tak dosavadní koordinační nařízení č. 1408/71 a č. 574/72. 

Obě platná nařízení pak představují základní, přímo závazné a nad národní 

právní předpisy postavené předpisy Evropské unie koordinující systémy sociálního 

zabezpečení všech členských států.141

Koordinační nařízení se vztahují na následující skupiny osob:

                                                

140 Např. zásadní rozdíly panují mezi systémy, které jsou založeny na dobách pojištění a systémy, které 
jsou založeny na dobách bydlení 
141 Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie. Výběr textů vztahující se k základním 
předpisům. Ministerstvo práce a sociálních věcí, str. 7, dostupné na 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7997/socialni_zabezpeceni_osob.pdf



94

 státní příslušníky členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska 

a Švýcarska, kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z uvedených zemí, 

a také na jejich rodinné příslušníky,

 osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, kteří mají bydliště v některém 

z členských států EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku 

a kteří jsou nebo byli pojištěni v některé z uvedených zemí, a dále také na 

jejich rodinné příslušníky,

 státní příslušníky třetích zemí, kteří legálně pobývají na území EU nebo se 

po zemích EU pohybují, a na jejich rodinné příslušníky.

Koordinace systémů sociálního zabezpečení je postavena celkem na čtyřech níže 

uvedených základních principech:

 rovnost nakládání (zákaz diskriminace) - migrující osoby podléhají na 

území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako 

státní příslušníci dotyčného státu,

 aplikace právního řádu jediného státu – tento princip zabraňuje situaci, 

aby osoba byla pojištěna více než v jednom státě, anebo aby nebyla 

pojištěna vůbec, 

 princip sčítání dob pojištění – tento princip postihuje situaci, kdy člověk 

stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě, 

a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich. 

Je-li to v daném případě třeba, je tedy možné přihlížet i k dobám pojištění 

získaným v jiných členských státech, aby vznikl nárok na určitou dávku 

v jiném členském státě,

 princip zachování nabytých práv – na jeho základě je umožněno, aby 

dávky sociálního zabezpečení byly vypláceny oprávněné osobě i mimo 

území toho členského státu, kde na ně vznikl nárok, do státu jejího místa 

bydliště nebo pobytu.
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Koordinační pravidla jsou založena na rovném přístupu a na principu, že 

všechny osoby s bydlištěm na území daného členského státu jsou subjekty stejných práv 

a povinností upravených právními předpisy tohoto členského státu, které by se jinak 

vztahovaly pouze na osoby, jež jsou občany tohoto státu. 

Je tedy vždy nutné určit, v jakém státě má vyslaný pracovník bydliště a tím 

pádem, jakým právním řádem se řídí otázky jeho sociálního zabezpečení. 

V koordinačním nařízení se touto otázkou zabývá hlava II. označená jako „Určení 

použitelných právních předpisů“.

Jak již bylo uvedeno výše, jedním ze základních pravidel je aplikace právních 

předpisů pouze jediného členského státu, což zabraňuje tomu, aby migrující osoba 

podléhala v jeden okamžik právním předpisům více států nebo aby naopak nebyla 

pojištěna vůbec. Obecně platí, že se na ni uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná 

osoba pracuje nebo osoba samostatně výdělečně činná vykonává výdělečnou činnost. 

Tato zásada se běžně nazývá lex loci laboris. V některých velmi specifických situacích 

jsou však odůvodněna pro určení příslušných právních předpisů jiná kritéria, než 

skutečné místo zaměstnání. Touto specifickou situací je právě dočasné vysílání 

zaměstnanců do jiného členského státu EU.

V případě striktní aplikace pravidla lex loci laboris by totiž mohlo dojít 

k nežádoucímu omezení volného pohybu osob, neboť by při každém výkonu práce 

v jiném státě, např. i jednodenní služební cestě, muselo dojít ke změně kompetentního 

státu a ke změně odvodů pojistného. Taková situace by byla nepraktická zejména pro 

samotného zaměstnance a navíc by s ní bylo spojeno velké množství administrativní 

práce, a to jak na straně zaměstnance a zaměstnavatele, tak na straně státních 

institucí.142 V praxi by to mohlo znamenat, že by se vyslaný zaměstnanec musel nejprve 

odhlásit ze systému sociálního pojištění ve státě, ve kterém je zaměstnán a následně se 

přihlásit do systému ve státě, do kterého byl vyslán. Po skončení vyslání, které mohlo 

trvat velmi krátkou doby, by musel pak tento administrativní proces absolvovat znovu, 

aby se mohl opětovně přihlásit do systému pojištění ve státě, ve kterém je trvale 

zaměstnán.

                                                

142 KOLDINSKÁ, K.: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 
2012, str. 79



96

Aby bylo možné tyto nežádoucí důsledky vyloučit, obsahuje koordinační 

nařízení č. 883/04 ve svém čl. 12 speciální pravidlo, které stanoví, že „osoba, která jako 

zaměstnanec provozuje v členském státě činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžně 

vykonává své činnosti, a která je tímto zaměstnavatelem vyslána do jiného členského 

státu, aby zde konala práci jménem tohoto zaměstnavatele, podléhá i nadále právním 

předpisům členského státu, nepřesahuje-li doba trvání takové práce 24 měsíců a není-li 

daná osoba vyslána za účelem nahrazení jiné osoby“.

Na vyslaného zaměstnance se tedy ve vztahu k předpisům o sociálním 

zabezpečení nepohlíží jako na osobu, u které by došlo ke změně místa obvyklého 

výkonu práce. V případě, že se dočasně přesune do jiného členského státu v rámci 

poskytování služeb, zůstane totiž zároveň spojen se státem, ze kterého je vyslán díky 

vazbám na svého zaměstnavatele, pracovní smlouvu a své trvalé bydliště.

Kromě snížení administrativní zátěže, která byla popsána výše, byla též 

důvodem pro existenci čl. 12 koordinačního nařízení snaha pobídnout a podpořit 

dočasný volný pohyb služeb a pracovníků ukládáním co nejméně zatěžujících 

administrativních opatření, a zachovat návaznost ve vztahu mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem a dále mezi zaměstnancem a systémem sociálního zabezpečení jeho 

domovského státu.

7.2 PODMÍNKY VYSLÁNÍ

Jak již bylo uvedeno výše, osoba, která jako zaměstnanec provozuje v členském 

státě činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžně vykonává své činnosti, a která je 

tímto zaměstnavatelem vyslána do jiného členského státu, aby zde konala práci jménem 

tohoto zaměstnavatele, podléhá i nadále právním předpisům členského státu, 

nepřesahuje-li doba trvání takové práce 24 měsíců a není-li daná osoba vyslána za 

účelem nahrazení jiné osoby. 

V citaci článku 12 koordinačního nařízení jsou kumulativně uvedeny podmínky, 

které musí být splněny, aby nastala situace, kdy se může uplatnit výjimka ze základního 

pravidla pro určování příslušnosti k právním předpisům, tedy aby zaměstnanec i nadále 

podléhal právním předpisům státu vyslání. 



97

7.2.1 Zaměstnanec

Osoba zaměstnance není v textu koordinačního nařízení nijak definována. 

Namísto toho je zde pouze obsažena v čl. 1 písm. a) definice zaměstnání, kterým se 

rozumí „každá činnost nebo obdobná situace, která je za takovou považována pro účely 

právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo 

obdobná situace existuje“. Zaměstnancem tedy bude logicky každá osoba, která tuto 

činnosti vykonává. 

Dle českých právních předpisů je pro účely koordinačního nařízení 

zaměstnancem osoba v pracovním poměru a všechny osoby143 uvedené v  § 5 zákona č. 

                                                

143 1. zaměstnanci v pracovním poměru,
2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy 
České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace3) a vojáci z povolání,
3. státní zaměstnanci podle služebního zákona,
4. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím 
odměňováni,
5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o 
provedení práce,
6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
7. soudci,
8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských 
obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním 
poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky,
10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro 
studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce 
finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 
správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem19), 
popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo 
statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní 
nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo 
pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu 
zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10 a 18,
12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
13. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou 
péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí13),
14. odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací 
detence zařazené do práce,
15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť 
nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,
16. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, 
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, 



98

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Čeští zaměstnavatelé tak mohou vyslat své 

zaměstnance do jiného členského státu EU tehdy, pokud s nimi mají uzavřenou 

pracovní smlouvu, případně dohodu o pracovní činnosti. Na základě uzavřené dohody 

o provedení práce nelze vyslání zaměstnance realizovat, protože za takového 

pracovníka se neodvádějí příspěvky do systému sociálního pojištění. Česká správa 

sociálního zabezpečení pak nemůže vydat formulář A1 (dříve E 101) – „Potvrzení o 

právních předpisech sociálního zabezpečení, které se vztahují na jeho držitele“.

 Formulář A1 dokládá příslušnost k českému systému sociálního (a zdravotního) 

pojištění a je klíčovým dokumentem každého vyslání. Jak bylo naznačeno výše, 

v České republice je příslušnou institucí pro jeho vydání Česká správa sociálního 

zabezpečení, resp. místně příslušné okresní (Pražské, Městské) správy sociálního 

zabezpečení. Formulář A1 se vždy vystavuje na základě společné žádosti 

zaměstnavatele a vysílaného zaměstnance prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu 

„Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti 

k právním předpisům sociálního zabezpečení“. K této žádosti musí být připojeny 

povinné přílohy, z jejichž obsahu se posoudí, zda jsou splněny podmínky pro to, aby 

mohl být vystaven formulář A1. Těmito přílohami pak je:

 ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich 

změn a dodatků (v případě zaměstnance), 

 ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo 

vystaveno zahraniční institucí), 

 ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zjištěna činnost 

v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti,

                                                                                                                                              

a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za 
kterou jsou touto společností odměňováni,
17. prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle 
zákona o daních z příjmů,
18. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, 
pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční 
požitky podle zákona o daních z příjmů,
19. likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle 
zákona o daních z příjmů,
20. vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, jejichž místo výkonu práce je 
trvale v České republice.
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 čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele.

V případě, že jsou splněny všechny podmínky vyslání, nemůže být žádost o jeho 

vydání odmítnuta. Pokud jsou tedy splněné podmínky stanovené v koordinačním 

nařízení, což osvědčuje vydané potvrzení A1, není stát, do kterého je zaměstnanec 

vyslán, oprávněn požadovat odvody na sociální pojištění. 

V průběhu vyslání tak budou veškeré odvody z výdělku vyslaného zaměstnance 

odváděny v České republice. 

7.2.2 Vysílající zaměstnavatel

Z definice pojmu vysílání vyplývá, že vyslat svého zaměstnance do jiného 

členského státu EU za účelem poskytování služeb může jen zaměstnavatel, který 

v domovském státě běžně vykonává své činnosti tzn., že vykonává podstatné činnosti na 

území členského státu, ve kterém je usazen.144 Při určení, zda je tato podmínka splněna, 

je třeba vzít v úvahu veškeré skutečnosti a kritéria charakterizující činnosti vykonávané 

daným podnikem. 

Pro určení, zda se jedná o místo, kde zaměstnavatel běžně vykonává svoji 

činnost, slouží pro účely sociálního zabezpečení několik kritérií. Jejich demonstrativní 

výčet je uveden v rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení č. A2 ze dne 12. 6. 2009, o výkladu článku 12 nařízení (ES) č. 883/2004 

o právních předpisech platných pro vyslané pracovníky a samostatně výdělečně činné 

osoby dočasně pracující mimo příslušný stát (dále jen „Rozhodnutí č. A2“) 

Jako určující faktor pak Rozhodnutí č. A2 stanovuje:

 místo, kde má vysílající zaměstnavatel své sídlo a odkud spravuje všechny 

své záležitosti,

 doba, po kterou je vysílající zaměstnavatel usazen ve státě vyslání,

                                                

144
Praktický průvodce: Právní předpisy, které se vztahují na pracovníky v Evropské unii, Evropském 

hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku, str. 7. 
Dostupný na WWW: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/0D512D91-736F-41D9-AEF9-
1C7855B50102/0/Practical_guide_workers_EU_CS.pdf
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 místo náboru vyslaného pracovníka,

 místo, kde vysílající zaměstnavatel uzavírá většinu smluv se svými 

zákazníky, obchodními partnery, atd.

 rozhodné právo státu, podle kterého jsou uzavírány pracovní smlouvy se 

zaměstnanci,

  počet administrativních zaměstnanců vysílajícího podniku přítomných ve 

vysílajícím státě a ve státě vyslání

Ustanovení o vyslání by tedy nemohla využít společnost, jejímž jediným 

předmětem činnosti by bylo najímání pracovníků a jejich vysílání do jiných členských 

států, aniž by jakoukoliv činnost vykonávala v domovském státě.145

Pokud má příslušná instituce pochybnosti o tom, zda zaměstnavatel obvykle 

vykonává podstatné činnosti na území členského státu, v němž je usazen, může 

přezkoumat všechna kritéria charakterizující činnosti tímto zaměstnavatelem 

provozované.

7.2.3 Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Mezi vyslaným zaměstnancem a vysílajícím zaměstnavatelem musí existovat po 

celou dobu vyslání přímý vztah. Pokud je dán v době vyslání pracovník k dispozici třetí 

straně, nemůže být ve vyslání pokračováno.

Z výkladu ustanovení čl. 12 koordinačního nařízení a z každodenní praxe 

vyplývá řada kritérií, podle kterých se posuzuje existence tohoto přímého vztahu. Jaká 

kritéria to jsou, opět demonstrativně stanovuje Rozhodnutí č. A2. Jedná se 

např. o následující:

 odpovědnost za nábor

                                                

145 viz KOLDINSKÁ, K.: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. 2. vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2012 a rozsudek C-202/97 ze dne 10. února 2000 ve věci Fitzwilliam Technical Services proti 
Bestuur van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
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 musí být evidentní, že smlouva byla a stále je použitelná pro strany zapojené 

do jejího vytvoření po celou dobu vyslání a že vychází z jednání, které 

vedlo k náboru,

 pravomoc ukončit pracovní smlouvu (propuštění) má pouze vysílající 

zaměstnavatel

 vysílající zaměstnavatel má pravomoc stanovit „povahu“ práce vykonávané 

vyslaným zaměstnancem, a to nikoli z hlediska stanovení podrobností 

týkající se typu práce, která má být vykonána a způsobu, jakým má být 

vykonána, ale obecněji stanovením koncového produktu této práce nebo 

základní služby, která má být poskytnuta,

 povinnost týkající se odměňování vyslaného pracovníka má vysílající 

zaměstnavatel, který se zaměstnancem uzavřel pracovní smlouvu,

 vysílající podnik má pravomoc uložit disciplinární opatření,

 zaměstnanec nesmí uzavřít pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, ke 

kterému byl vyslán.

Výše uvedená kritéria však nejsou vyčerpávající a vždy bude záležet na 

posuzující instituci, jaká kritéria použije a jak bude vztah mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem hodnotit.

7.2.4 Doba vyslání

V čl. 12 je stanoveno pravidlo, že doba vyslání nesmí přesáhnout dobu v délce 

24 měsíců. V průběhu vyslání však mohou nastat situace, např. čerpání dovolené nebo 

nemoc, které by mohly mít za důsledek prodloužení této doby. Pravidlo, jež určuje dobu 

vyslání, je však poměrně striktní a žádný z důvodů, pro který by došlo k zastavení či 

přerušení výkonu práce během vyslání nezakládá právo na její prodloužení. Vyslání 

tedy bude ukončeno přesně uplynutím doby, na kterou bylo naplánováno, bez ohledu na 

to, jak dlouho byla ve skutečnosti vykonávána práce, pro kterou byl zaměstnanec vyslán 

a jak dlouho trvala událost, kvůli které byl výkon této práce přerušen. 



102

Je však třeba upozornit na článek 16 koordinačního nařízení, který umožňuje, 

aby dva nebo více členských států, příslušné orgány těchto členských států nebo 

subjekty určené těmito orgány uzavřely dohody, které stanoví výjimky mimo jiné 

i z tohoto pravidla. Pokud tedy bude dopředu známo, že doba vyslání překročí 24 

měsíců a je zde zájem, aby vyslaný pracovník i nadále podléhal právním předpisům 

státu vyslání, je možné, aby vysílající stát a stát nebo státy, do kterého má být 

zaměstnanec vyslán, uzavřely dohodu dle výše uvedeného článku. Určité názory pak 

umožňují aplikaci tohoto ustanovení i se zpětnou účinností, pokud je to v zájmu 

dotčeného pracovníka.146

K opakovanému vyslání konkrétního pracovníka pak může dojít nejdříve po 

uplynutí dvou měsíců ode dne ukončení posledního vyslání. 

Kromě samotné doby vyslání je důležitým předpokladem pro vyslání i to, že 

vyslaný zaměstnanec nemůže být vyslán za tím účelem, aby nahradil jinou vyslanou 

osobu. Toto pravidlo bylo přijato evidentně z toho důvodu, aby nedocházelo ke 

zneužívání institutu vyslání jako takového. Nabízejí se však otázky, jak toto pravidlo 

interpretovat. Pokud bychom byli příliš formalističtí, znamenalo by to, že v případě, kdy 

plánovaná doba vyslání osoby A uplyne, ačkoliv na území státu vyslání ještě nebyly 

splněny všechny úkoly a dokončeny práce, ke kterým se zaměstnavatel zavázal, nebylo 

by možné na místo osoby A vyslat osobu B, a to ani přesto pokud, by součet obou dob 

vyslání nedosahoval maximálně povolených 24 měsíců. Pokud se na toto pravidlo ale 

budeme dívat optikou jeho účelu (tj. maximální omezení doby, po kterou mohou 

vysílané osoby podléhat režimu vysílajícího státu), lze toto ustanovení vykládat i tak, že 

nahrazení jedné osoby jinou osobou se v tomto případě nevylučuje.147

Zcela jistě stojí za zmínku to, že v předcházejícím nařízení (ES) č. 1408/71 byla 

obsažena odlišná úprava týkající se doby vyslání. V tomto nařízení byla stanovena 

maximální doba vyslání v délce 12 měsíců s tím, že ji bylo možné prodloužit o dalších 

dvanáct měsíců. Obecně se dá říct, že tato změna je z hlediska administrativní 
                                                

146
Praktický průvodce: Právní předpisy, které se vztahují na pracovníky v Evropské unii, Evropském 

hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku, str. 14.
Dostupný na WWW: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/0D512D91-736F-41D9-AEF9-
1C7855B50102/0/Practical_guide_workers_EU_CS.pdf
147 KOLDINSKÁ, K.: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 
2012, str. 73
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náročnosti pro zaměstnavatele jednodušší a méně zatěžující. Na druhou stranu je však 

třeba poukázat i na to, že ačkoliv úmysly skrývající se za možností být nadále 

účastníkem systému sociálního zabezpečení domovského státu lze v případě vyslání 

považovat za legitimní, relativně dlouhá doba vyslání a možnost být krytý domácím 

systémem sociálního zabezpečení je diskutabilní. Zejména je důvodem rozšiřování 

Evropské unie a narůstající rozdíly v jednotlivých systémech sociálního zabezpečení. 

Rozdíly v nákladech mezi domovskými a hostujícími státy, se mohou stát faktorem 

ovlivňujícím nekalou soutěž ve vztahu ke mzdám a pracovním podmínkám.148

7.2.5 Sociální pojištění vyslaného zaměstnance

Další podmínka pro aplikaci čl. 12 koordinačního nařízení je ta, aby vyslaný 

zaměstnanec byl sociálně pojištěn ve státě, ze kterého je do zahraničí vyslán z titulu 

výkonu práce. Tato doba pojištění musí být započata dříve, než je zaměstnanec vyslán, 

aby se zabránilo záměrnému najímání zaměstnanců pouze za účelem jejich vyslání do 

zahraničí. V Rozhodnutí č. A2 je délka této doby, po kterou musí být zaměstnanec před 

vysláním pojištěn z titulu výkonu práce u daného zaměstnavatele, stanovena na dobu 

1 měsíce. Z tohoto pravidla pak existují dvě výjimky, které však musí být u každé osoby 

individuálně zkoumány:

 se zaměstnancem byla uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou, nebo

 se zaměstnancem byla uzavřena smlouva na dobu určitou, avšak délka takto 

sjednaného pracovního poměru zásadně přesahuje dobu vyslání.

                                                

148 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION: A revision of the Posting of workers directive. 
Final report from the ETUC Expert group on posting. 2010, str. 12. Dostupné na WWW: 
http://www.etuc.org/posting-workers
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8 ZÁVĚR

V době, kdy dochází k nárůstu pohybu pracovníků mezi všemi členskými státy 

Evropské unie, nabývá směrnice upravující práva vysílaných pracovníků na své 

důležitosti. Cílem jejich tvůrců bylo stanovení podmínek spravedlivé soutěže, 

respektování práv zaměstnanců a pracovního práva. 

Cílem směrnice o vysílání je dosáhnout souladu mezi základním právem 

podniků poskytovat přeshraniční služby na jedné straně a přiměřenou ochranou práv 

pracovníků, kteří jsou dočasně vysláni do zahraničí za účelem poskytování těchto 

služeb, na straně druhé. Směrnice o vysílání z toho důvodu obsahuje závazná pravidla 

obecného zájmu aplikovatelná na úrovni Evropské unie, která se vztahují na vysílané 

pracovníky v hostitelské zemi. Směrnice tedy stanoví základní soubor jasně 

definovaných podmínek práce a zaměstnání pro minimální ochranu pracovníků, které 

musí poskytovatel služeb v hostitelské zemi dodržovat. Tímto poskytuje směrnice 

značnou úroveň ochrany pracovníkům, kteří mohou být vzhledem k jejich situaci ve 

slabší pozici (z důvodu samotné práce v cizí zemi, neznalosti jazyka, místních právních 

předpisů, institucí apod.). 

Přes všechny sociální aspekty směrnice o vysílání však nesmí být zapomenuto, 

že jedním z hlavních motivů, který vedl ke vzniku dnešní Evropské unie, je myšlenka 

volného obchodu mezi státy, jež by měla být i v současné době více než podporována. 

Stále je mnoho kritiků, kteří ve směrnici o vysílání vidí nebezpečí pro omezení volného 

pohybu služeb. Já osobně jsem toho názoru, že přijetím směrnice o vysílání 

zaměstnanců se podařilo nalézt kompromis mezi zájmy obhajující volný obchod mezi 

členskými státy a zájmy upřednostňující sociální aspekty vysílání zaměstnanců, a to 

i přesto, že právní úprava směrnice o vysílání není dokonalá. 

Významným elementem při stanovování této rovnováhy je jistě Soudní dvůr 

Evropské unie, který díky své rozhodovací činnosti hledá řešení, která podporují volný 

pohyb služeb v rámci Evropské unie a zároveň chrání postavení jednotlivých vyslaných 

zaměstnanců a pracovní trhy hostitelských států.

Zcela nový náhled na problematiku vysílání zaměstnanců zcela jistě přinese 

i nově přijatá směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání zaměstnanců. 
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Jedním z jejich hlavních cílů je posílení správní spolupráce mezi členskými státy 

a snaha zefektivnit dostupnost informací pro podniky, které chtějí vyslat své 

zaměstnance na území jiného členského státu. Právě nedostatek relevantních informací 

o pracovně právních úpravách v jiných členských státech může být překážkou pro 

vysílání, neboť podniky musí před samotným vysláním provést důkladnou analýzu 

relevantní pracovně právní úpravy, aby zaměstnavatel mohl posoudit, která právní 

úprava a v jakém rozsahu je pro jeho vyslaného zaměstnance výhodnější. Zda však tato 

nová směrnice praxi pomůže a zda se zvýší počet vyslaných zaměstnanců, je však 

otevřenou otázkou. Členské státy mají ještě téměř dva roky na to, aby směrnici 

o prosazování SVP implementovaly do svých právních řádů, přičemž do té doby nelze 

čekat nějaké podrobnější studie o její efektivnosti a úspěšnosti. 

Co se týká české právní úpravy obsažené v § 319 zákoníku práce týkající se 

vysílání zaměstnanců, zde jisté nedostatky spatřuji, neboť nelze tvrdit, že je plně 

v souladu se směrnicí o vysílání. Právní teorie se sice přiklání k tomu, aby evropské 

směrnice do národních právních řádů nebyly pouze doslovně přebírány, ale aby je 

naopak členské státy rozvíjely o vlastní zkušenosti, nemyslím si však, že toto je případ 

české právní úpravy. Směrnice o vysílání např. upravuje výjimku související 

s dodávkou zboží a služeb do jiného členského státu za účelem jeho montáže 

zaměstnanci vysílajícího zaměstnavatele. Česká právní úprava však tuto výjimku 

výslovně nepřevzala. Namísto toho v § 319 odst. 2 zákoník práce upravuje pravidlo, že 

v případě, kdy vyslání zaměstnance na území České republiky v rámci nadnárodního 

poskytování služeb nepřesáhne 30 dnů, nebudou se na něj aplikovat příslušná 

ustanovení zákona upravující otázku minimální mzdy a minimální délky dovolené. 

Směrnice o vysílání však v takovém případě umožňuje pouze neaplikovat ustanovení 

o minimální mzdě. A to navíc ještě v případě, kdy délka vyslání nepřekročí jeden měsíc 

a nikoliv 30 dnů, jak je uvedeno v českém zákoníku práce. Možnost neaplikovat 

ustanovení o minimální délce dovolené naopak směrnice o vysílání spojuje právě 

s první montáží zboží, pokud délka vyslání nepřekročí 8 dnů. Je ale přece jen možné, že 

se nejedná o legislativní chybu, ale o záměr zákonodárce odůvodněný odkazem na 

§ 214 zákoníku práce, na základě kterého vzniká nárok na dovolenou až po odpracování 

21 dnů.
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Poslední část práce byla věnovaná otázce sociálního zabezpečení vyslaných 

zaměstnanců. Jsem toho názoru, že v této oblasti se žádné vetší aplikační nebo 

interpretační problémy nevyskytují. Stávající koordinační nařízení navazují na právní 

úpravu obsaženou v nařízeních (EHP) č. 1408/71 a č. 574/72, která byla v praxi 

poměrně dlouhou dobu zavedena a odzkoušena. Zásadní nedostatek spočívající v tom, 

že zaměstnanec mohl být vyslán pouze na dobu 12 měsíců s tím, že další prodloužení 

o 12 měsíců muselo být odsouhlaseno příslušným úřadem státu, na jehož území byl 

daný zaměstnanec vyslán, byl odstraněn v novém nařízení (ES) č. 883/04, kde je nově 

stanoveno, že doba vyslání může dosahovat délky až 24 měsíců. 

Závěrem lze uvést, že v následujícím období bude zejména odborná veřejnost 

zkoumat, zda se v otázce vysílání kladně projeví účinky nové směrnice o prosazování 

SVP. Pěvně doufám, že výsledkem nově zavedených pravidel bude vyšší zájem 

ze strany podniků poskytovat své služby napříč celou Evropskou unií, s čímž bude 

neodmyslitelně spojen i nárůst počtu zaměstnanců, kteří budou těmito podniky 

do dalších členských států vysíláni. 
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ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE

Rigorózní práce se věnuje tématu dočasného vysílání zaměstnanců jejich 

zaměstnavateli, tj. podniky usazenými v některých členských státech Evropské unie na 

území jiných členských států za účelem nadnárodního poskytování služeb. Cílem práce 

je souhrnná analýza problematiky vysílání zaměstnanců, a to zejména z pohledu práva 

pracovního a práva sociálního zabezpečení, přičemž největší pozornost je věnován 

pracovně právním podmínkám vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání. 

Text práce je rozčleněn celkem do sedmi kapitol. Úvodní kapitola se obecně 

zaměřuje na vymezení institutu vysílání zaměstnanců v rámci evropského práva, 

zejména pak v souvislosti se svobodou poskytovat služby a svobodou volného pohybu 

pracovníků. Další kapitola se podrobně věnuje právní úpravě obsažené ve směrnici EP a 

Rady č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která v této oblasti 

představuje na evropské úrovni základní pramen. S evropským právem je nedílně 

spojena i judikatura Soudního dvora Evropské unie, který díky své rozhodovací činnosti 

evropské právo vykládá a dotváří. Zásadní rozhodnutí zabývající se otázkou vysílání 

zaměstnanců jsou obsažena ve třetí kapitole. Obsahem čtvrté kapitoly je bližší 

seznámení s právní úpravou obsaženou ve zcela nové směrnici EP a Rady č. 

2014/67/EU o prosazování směrnice č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb. Pátá kapitola se pak stručně věnuje problematice práva rozhodného 

pro pracovněprávní vztahy existující mezi vyslanými zaměstnanci a jejich 

zaměstnavateli. Následující šestá kapitola se zabývá analýzou české právní úpravy 

vysílání zaměstnanců, a to konkrétně práv zaměstnanců, kteří jsou vysláni k výkonu 

práce na území České republiky. Obsahem šesté kapitoly je též seznámení s právní 

úpravou týkající se naopak vysílání českých zaměstnanců na území jiných členských 

států. Poslední kapitola se zabývá problematikou sociálního zabezpečení vyslaných 

zaměstnanců a pravidlům, která se na vyslané zaměstnance v této oblasti aplikují. 
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ABSTRACT

This rigorosum thesis is devoted to the topic of temporary posting of workers by 

their employers (undertakings established in the Member states of European Union) on 

the territory of another Member state in the framework of the transnational provision of 

services. The aim of this thesis is to present summary analysis of the posting of workers, 

especially from the point of view of employment law and social security law. Major 

attention is devoted to the terms and conditions of employment of posted workers in the 

hosting states. 

Text of this thesis is divided into seven chapters. Introductory chapter is 

generally focused on definition of posting of workers in the framework of European 

Union law, particularly in the relation with a freedom of transnational provision of 

services and free movements of persons. Following chapter analyzes in detail legal 

regulation contained in the Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the 

Council concerning the posting of workers in the framework of provision of services 

that is in this field primary source of law. European law is indispensably connected with 

the case law of the European Court of Justice that through its judicial decisions helps to 

interpret and complete European law. The essential decisions of European Court dealing 

with posting of workers issues are contained in the third chapter of the thesis. The aim 

of the fourth chapter is to describe legal regulation contained in the new Directive 

2014/67/EU of the European Parliament and of the Council on the enforcement of 

Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of provision of 

services. Following fifth chapter refers to the issue of the law applicable to the 

employment relationships. Sixth chapter is focused on analysis of the Czech legal 

regulation of terms and conditions of workers posted to Czech Republic. Legal 

regulation of posting of workers out of Czech Republic to another Member States is part 

of this chapter as well. The last chapter of this thesis focuses on social security issues of 

posted workers and on rules applicable to them in this field.
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RESUME

The main objecti of this rigorosum thesis is to summarize the issue of posting of 

workers by their employers (undertakings established in the Member states of European 

Union) on the territory of another Member state in the framework of the transnational 

provision of services. This topic combines into one issue many legal matters and legal 

disciplines. Posting of workers is theme related to European law, national law, 

employment and administrative law, is also affected by social security and tax law. This 

diversity is main reason why I have chosen this matter as a topic of my rigorosum 

thesis.

Elaborating of this thesis is based on relevant and existing European and 

national law, especially on the Directive 96/71/EC of the European Parliament and of 

the Council concerning the posting of workers in the framework of provision of 

services, on the Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council 

on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the 

framework of provision of services and on Act No. 262/2006 Coll., Labour Code. 

Expert articles, publications and research papers devoted to same or similar topic were 

used as the supporting sources of information.

Each chapter of this thesis generally presents theoretical explanation of 

particular issue, in some cases are used illustrative examples as a help for 

understanding. If the relevant legal regulation contains some loophole, this thesis 

attempts to recognize it and describe. 

Text of this thesis is composed of seven chapters, each of them deals with 

different aspects of posting of workers. Chapter One is introductory and is mainly 

focused on definition of posting of workers in the framework of European Union law, 

particularly in the relation with a freedom of transnational provision of services and free 

movements of persons. 

Following Chapter Two analyzes in detail legal regulation contained in the 

Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council concerning the 

posting of workers in the framework of provision of services that is in this field primary 
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source of law. The chapter is subdivided into nine subchapters that deal with particular 

minimum working standards guaranteed to posted workers.

Chapter Three is devoted to the case law of the European Court of Justice that 

through its judicial decisions helps to interpret and complete European law. This chapter 

consist of six parts. Each subchapter is devoted to essential decision of European Court 

of Justice issued in the relation with posting of workers. 

Chapter Four examines new Directive 2014/67/EU of the European Parliament 

and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of 

workers in the framework of provision of services. Chapter Four is divided into two 

parts. Aim of the first part is to explain reasons that led to adoption of new directive, 

part two analyses in detail content of this new directive.

Chapter Five deals briefly with the issue of the law applicable to the 

employment relationships. 

Chapter Six is focused on analysis of the Czech legal regulation in the field of 

posting of workers. Chapter Six is subdivided into four subchapters through which is 

firstly described way of implementation of Directive 96/71/EC into Czech legal system, 

secondly are presented rights of workers posted into Czech Republic, third subchapter 

refers to obligation which must be fulfil by posted workers and fourth subchapter 

focuses on posting of Czech workers to another EU member states.

Chapter seven of this thesis relates to social security issues of posted workers 

and on rules applicable to them in this field. Part one of this chapter attempts to explain 

the principles of coordination of social security systems in European Union, second part 

is focused on obligation imposed to posted workers. 

The final part evaluates efficiency of existing regulation on European and 

national level and importance of European Court of Justice. Through this evaluation are 

highlights some lacks in legal regulation or emphasizes beneficial rules.
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Posting of the workers in European Union.
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