
S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký zájem 

budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v regionech.  

O přesných termínech a tématech budete včas informováni.Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ.  

Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven Legislativní radou MSP. 
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Připomínkování Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, připravila AMSP ČR ve 

spolupráci s Asociací personálních agentur (APA), která je členem AMSP ČR. 

Návrh zákona reagoval na změny provedené Směrnicí EP a Rady (EU) 2018/957, které bylo třeba promítnout do 

stávající úpravy podmínek vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb (především § 319 

zákoníku práce). 

APA i AMSP ČR předložený text návrhu přivítaly jako vyvážený, odpovídající potřebě i zmíněné Směrnici,  

a z toho důvodu k němu neuplatnily žádné pozměňující připomínky. Navrhovaná právní úprava, snižuje 

administrativní zátěž tuzemských subjektů, jež přijímají nadnárodně poskytované služby a její dopady jsou 

veskrze pozitivní. Zejména dojde k přenesení notifikačních a evidenčních povinností na zaměstnavatele usazené 

v jiném členském státě EU, kteří ponesou plnou zodpovědnost za jejich dodržování. 

APA a AMSP ČR však uplatnily připomínku či spíše požadavek nad rámec návrhu, a to doplnit do zákona  

o zaměstnanosti chybějící přestupek při využívání zastřeně zprostředkovaného zaměstnání 

(§ 139 odst. 1 písm. i, a § 140 odst. 1. písm. g). 

V novele zákona o zaměstnanosti v roce 2017 byla doplněna definice zastřeně zprostředkovaného zaměstnání 

a skutková podstata přestupku, kterého se dopouští ten, kdo zaměstnání zastřeně zprostředkovává. Naopak ten, 

kdo takové zaměstnání využívá (jako odběratel pracovní síly) zůstává beztrestný. Přitom je to právě využívající 

osoba, která tento stav vyžadovala a platí za něj. Zastřeně zprostředkovávající (oprávněně postihovaný) tak 

reaguje na poptávku platícího objednavatele.  

Účelem návrhu je tento stav napravit a postihnout i skutečného původce zastřeného zprostředkování zaměstnání, 

který z něj má zisk. 

Vypořádání připomínek proběhlo na MPSV 19. 8. 2019. Veškeré připomínky nad rámec návrhu zákona byly sice 

zamítnuty a nebudou součástí této novely, ale MPSV připomínku ohledně doplnění přestupku při využívání 

zastřeně zprostředkovaného zaměstnání do zákona o zaměstnanosti vnímá jako velmi potřebnou a zahrne ji do 

další dílčí novely zákona o zaměstnanosti k projednání letos v listopadu.  

Navrhované opatření pomůže postihnout jednodušší formy zastřeného agenturního zaměstnávání v případech, 

kdy je uzavřena pouze smlouva o dílo nebo o poskytnutí služby bez dalších navazujících smluv. 

Často se ovšem setkáváme s propracovaným systémem zastřeného agenturního zaměstnávání, kdy jsou kromě 

standardních smluv o dílo uzavírány i smlouvy o pronájmu pracoviště, výrobní linky, pracovních pomůcek, 

náčiní, manipulační techniky. Podstatou služby je zase jen dodání zaměstnanců, byť maskované a tvářící se jako 

dodávky služby nebo díla.  Vyvineme snahu, aby takové jednání bylo považováno za účelové obcházení zákona 

a bylo posuzováno jako zastřené agenturní zaměstnávání.  

  

Legislativní rada MSP byla 

založena 13. 12. 2018. 
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