SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA

1. Základní identifikační údaje
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další související zákony
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
Zpracovatel / zástupce předkladatele:
dělené účinnosti rozveďte:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
30. července 2020
Implementace práva EU: ANO
2. Cíl návrhu zákona
Návrh zákona si klade za cíl zlepšit právní postavení zaměstnanců vyslaných v rámci nadnárodího
poskytování služeb na území České republiky rozšířením výčtu jejich práv a nároků v oblasti
odměňování, cestovních náhrad a podmínek ubytování upravených v zákoníku práce. Součástí
tohoto cíle je i zakotvení dalších práv těchto zaměstnanců v případě vyslání překračujícího 12 resp.
18 měsíců.
Navrhuje se též úprava informační povinnosti uživatele vůči agentuře práce, která k němu dočasně
přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto zaměstnnace vyšle k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu, Evropské unie o zahájení práce
u uživatele. Úprava informační povinnosti bude zahrnovat i další informace vztahující se k vyslání.
V souvislosti s rozšířením působnosti směrnice (EU) 2018/957 na odvětví silniční dopravy,
k němuž má dojít na základě plánované změny směrnice 2006/22/ES, je pro tuto oblast navrhována
přechodná úprava.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost:
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost nelze stanovit, neboť mezinárodní
konkurenceschopnost tuzemských podnikatelů bude také záviset na způsobu transpozice směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb dotčenými státy Evropské unie
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Lze předpokládat určitou míru zvýšení regulatorní zátěže pro zahraniční poskytovatele služeb, kteří
se budou muset detailněji seznamovat s českou právní úpravou. Nelze vyloučit zvýšení cen
některých služeb, dále tendence některých podnikatelů přesouvat výrobu a provoz do zemí EU
s nižšími náklady na zaměstnance (nebo i mimo EU), jakož i jisté dopady na mzdy.
3.4. Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne
3.5 Sociální dopady: Ano
Navrhovaná úprava posiluje právní postavení a pracovněprávní nároky zejména u tzv. dlouhodobě
nadnárodně vyslaných zaměstnanců, mj. pokud jde o oblast mezd.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano

V případě, že budou zaměstnanci vyslanými na území ČR poskytovány služby spotřebitelům, lze
přínos navrhované právní úpravy hodnotit pozitivně, neboť posiluje postavení a práva těchto
zaměstnanců.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne
3.10 Korupční rizika: Ne
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“),
upravuje práva a povinnosti zaměstnanců v soukromoprávních vztazích.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o zaměstnanosti“), upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je
dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.
Předkládaný návrh zákona necílí na uvedené oblasti upravené dotčenými právními předpisy,
ale upravuje pouze níže uvedené základní problémy.

1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další související zákony.
1.2 Definice problému
Dne 28. června 2018 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957,
kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Text
s významem pro EHP, dále jen „Směrnice“).
Pokud jde o vysílání zaměstnanců, jedná se o projev realizace jedné ze svobod garantovaných
přímo primárním právem EU, konkrétně volného pohybu služeb, jako jedné ze zásad vnitřního
trhu. Smlouva o fungování Evropské unie stanovuje v čl. 56 a násl. zákaz omezení volného
pohybu služeb uvnitř Evropské unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v
jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb (dále také „právnická nebo fyzická osoba
přijímající na území České republiky nadnárodně poskytované služby“). Tato svoboda
poskytovat služby nadnárodně na vnitřním trhu EU mimo jiné znamená, že jejich poskytovatel
může provozovat svou činnost v kterémkoli jiném členském státě, za stejných podmínek jako
příslušníci tohoto státu. Poskytování služeb může spočívat také v provedení prací podnikem na
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jeho účet a pod jeho vedením, na základě smlouvy uzavřené mezi tímto podnikem a stranou,
pro kterou jsou služby určeny, nebo v poskytnutí pracovníků pro jejich využití podnikem v
rámci veřejné či soukromé zakázky. Tato situace vede stále větší počet podniků k vysílání
zaměstnanců, aby dočasně pracovali na území jiného členského státu, než ve kterém svou práci
vykonávají obvykle.
Směrnice 96/71/ES upravuje na unijní úrovni problematiku vysílání zaměstnanců zajišťujících
tyto služby a také ukotvuje z důvodu rozdílné dílčí úpravy pracovního práva v jednotlivých
členských státech minimální standard ochrany vysílaných pracovníků. K tomuto standardu patří
podmínky, které musí být vysílanému pracovníku zaručené dle práva státu, na jehož území byl
vyslán, přičemž se jedná o podmínky v oblasti maximální délky pracovní doby a minimální
doby odpočinku, minimální délky dovolené za kalendářní rok, minimální mzdy, včetně odměny
za přesčasy, podmínky poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím agentur práce,
ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci, ochranných opatření týkajících se pracovních
podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí a mladistvých, rovného zacházení pro
muže a ženy a obecně ustanovení o zákazu diskriminace.
Dochází tak zpravidla ke střetu národního práva státu, na jehož území je (někdy i dlouhodobě)
vykonávána práce, s národním právem státu, kterým se pracovněprávní vztah vyslaného
zaměstnance řídí. Čl. 3 směrnice 96/71/ES sice zaručuje standart minimální ochrany vysílaného
zaměstnance, ale tato „kolizní úprava“ také otevírá široký prostor pro zaměstnavatele
nadnárodně vysílajícího své zaměstnance k úpravám pracovních a mzdových podmínek těchto
zaměstnanců. Zmínit lze zejména fiktivní vysílání zaměstnanců nebo také záměrnou volbu
členského státu EU, odkud jsou zaměstnanci v rámci poskytování nadnárodních služeb vysíláni.
Ačkoliv vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb je na unijní úrovni stále
spíše druhotný způsob zaměstnávání rezidentů ostatních členských států (v roce 2014 bylo
v Evropské unii realizováno přes 1,9 milionu vyslání), lze hovořit o jeho postupném nárůstu.
Odhadnout počet budoucích vyslání na území České republiky není možné, neboť tento údaj
závisí na mnoha faktorech, zejména na hospodářské situaci a rovněž zájmu příjemců služeb na
území o poskytování služeb subjekty usazenými v jiném členském státě EU. Lze předpokládat,
že v budoucnu bude počet zaměstnanců vyslaných na území České republiky stoupat, neboť dle
údajů, které jsou Úřadu práce známy na základě informační povinnosti ukotvené v § 87 odst. 1
zákona o zaměstnanosti, bylo v roce 2015 oznámeno 833 cizinců ze třetích zemí vyslaných na
území v rámci nadnárodního poskytování služeb, v roce 2016 bylo oznámeno 5 155 cizinců,
v roce 2017 se jednalo o 12 564 a v roce 2018 o 17 843, přičemž v říjnu 2019 bylo ohlášeno
20 009.
Důvodem přijetí Směrnice byly zkušenosti z praxe v oblasti vysílání pracovníků. Po více než
dvaceti letech od přijetí směrnice 96/71/ES se ukázala nezbytnost na úrovni Evropské unie
dosáhnout lepší rovnováhy mezi potřebou podpory volného pohybu služeb a zajištěním rovných
podmínek na jedné straně a potřebou ochrany práv vyslaných pracovníků na straně druhé, a to
i po přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU o prosazování směrnice
96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č.
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1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
(„nařízení o systému IMI“).
Praktické zkušenosti s aplikací obou výše zmíněných směrnic ukázaly mimo jiné nutnost
zajištění větší ochrany pracovníků pro zabezpečení volného pohybu služeb na spravedlivém
základě, a to především, i pokud jde o tzv. dlouhodobě vysílané pracovníky (na dobu delší než
dvanáct, resp. osmnáct měsíců), to vše za slučitelnosti s volným pohybem. Podle nové směrnice
by v případě vyslání na dobu delší než dvanáct měsíců měly hostitelské členské státy zajistit,
aby podniky vysílající pracovníky na jejich území zaručily těmto pracovníkům dodatečný
soubor pracovních podmínek, které jsou povinně použitelné na pracovníky v členském státě, ve
kterém je práce vykonávána.
Větší ochrana se bude též vztahovat i na pracovníky agentur práce vyslané na území jiného
členského státu – v rámci zpřesnění podmínek pro tuto oblast, včetně dostatečného informování
agentury práce či vysílajícího podniku uživatelem o vyslaných pracovnících, s cílem uplatnění
pracovních podmínek pro vysílaného pracovníka výhodnějších.
Zásadní změnou, kterou Směrnice přináší, je nový standard v oblasti odměňování za práci
vyslaných pracovníků. Oproti dosavadní úpravě garantující úroveň minimální mzdy se
do pojmu „odměna“ nově zahrnují všechny povinné složky mzdy nebo platu vyplácené
v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb.
Nově má být vyslaným pracovníkům přiznáno i právo na příspěvky nebo náhrady výdajů
na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na stravu a ubytování pro pracovníky mimo domov
z profesních důvodů, pokud pracovní cestu podniknou v rámci svého vyslání do jiného
členského státu.
Směrnice v čl. 1 odst. 2 (revidovaný čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES) rozšiřuje nepodkročitelný
katalog pracovních podmínek (viz výše) také o povinnost vysílajícího zaměstnavatele zaručit
vysílaným pracovníkům podmínky ubytování, pokud je ubytování poskytováno
zaměstnavatelem pracovníkům mimo jejich obvyklé místo výkonu práce.
Současné pracovní právo v ČR nestanoví podmínky pro poskytnutí ubytování zaměstnanci
ze strany zaměstnavatele (tedy, pokud ubytování zajišťuje zaměstnavatel pro zaměstnance
na své náklady). V případě, kdy je ubytování poskytováno přímo zaměstnavatelem
pracovníkům mimo jejich obvyklé místo výkonu práce, platí obecné odpovědnostní vztahy
podle soukromého práva a obecné právní předpisy upravující podmínky ubytování (viz smlouva
o ubytování podle § 2326 – 2331 občanského zákoníku), tj. ve smyslu požadovaného standardu.
Současně je třeba zohlednit obecné předpisy stavebního práva, vedle stavebního zákona tedy
především vyhlášku č. 268/2006 Sb. Skutečností nicméně je, že požadavek explicitní úpravy
ve smyslu čl. 1 odst. 2 Směrnice ČR v současnosti nenaplňuje.
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Při vypracování úvodní srovnávací tabulky ke Směrnici zpracovatel vyhodnotil, že některá její
ustanovení nejsou transponována do právního řádu ČR. Česká republika musí v souladu
s článkem 3 nové směrnice transponovat tuto směrnici do svého právního řádu do 30. července
2020. Podrobněji viz část VIII/14 materiálu.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Těžiště soukromoprávní úpravy pro oblast vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb je
ukotveno v § 319 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákoník práce“). Pokud je podle uvedeného ustanovení zaměstnanec zaměstnavatele
z jiného členského státu EU vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb
na území České republiky, vztahuje se na něho úprava České republiky, 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. Tato pravidla se však
nepoužijí, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů členského státu EU, z něhož byl
zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, pro něho
výhodnější. Výhodnost se posuzuje u každého práva vyplývajícího z pracovněprávního vztahu
samostatně. Ustanovení týkající se minimální délky dovolené za kalendářní rok nebo její
poměrné části a minimální mzdy, příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy a příplatků za práci
přesčas se nepoužijí, jestliže doba vyslání zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního
poskytování služeb v České republice nepřesáhne celkově dobu 30 dnů v kalendářním roce. To
neplatí, jestliže je zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování
služeb agenturou práce. Kontrola dodržování těchto povinností, včetně možnosti orgánů
inspekce práce za jejich nesplnění ukládat sankce, je realizovaná zejména na základě zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje skutkové podstaty přestupků, které se
obecně vztahují i na shora uvedená porušení zákoníku práce. Pokud jde tedy o odměňování,
současná úprava zákoníku práce vychází oproti Směrnici pouze z úrovně minimální mzdy, resp.
příslušné úrovně zaručené mzdy a nezahrnuje sem rovněž ani poskytování náhrad cestovních
výdajů při cestách v souvislosti s výkonem práce.
Pokud jde o Směrnicí stanovené informační povinnosti uživatele vůči agentuře práce, stávající
úprava zákoníku práce (§ 308 odst. 1) ve spojení s navazující úpravou přestupků v zákoně
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje informační povinnost
na straně uživatele, která odpovídá Směrnicí stanovené povinnosti informovat agenturu práce
o pracovních a mzdových podmínkách u uživatele. V zákoníku práce však není v rozporu
se Směrnicí v současné době výslovně upravena povinnost uživatele vůči agentuře práce, která
k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, v dostatečném předstihu informovat o
tom, že tohoto zaměstnnace vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb
(tzv. double posting) o tomto vyslání a zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance.
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V zákoně o zaměstnanosti jsou pak zejména upraveny správní požadavky České republiky
v této oblasti. Současná právní úprava v zákoně o zaměstnanosti rovněž nerozlišuje mezi
krátkodobým a dlouhodobým vysláním zaměstnance v rámci nadnárodního poskytování služeb
tudíž ani způsob prodloužení režimu tzv. krátkodobého vysílání. Nyní není v zákoně
o zaměstnanosti zcela jednoznačně stanoveno, kdo je vysílajícím subjektem v případě,
že zahraniční agentura práce dočasně přidělí svého zaměstnance k uživateli a tento jej následně
vyšle na území České republiky za účelem nadnárodního poskytování služeb.
Od 31. 7. 2019, kdy nabyl účinnost zákon č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo k přenesení oznamovací povinnosti vůči
Úřadu práce České republiky o nástupu zaměstnanců vyslaných v rámci poskytování služeb do
zaměstnání na území České republiky dle § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti na unijního
zaměstnavatele (nikoliv tzv. příjemce služby). K obdobné úpravě došlo také u evidenční
povinnosti podle § 102 odst. 2 téhož zákona.
1.4 Identifikace dotčených subjektů
Zákon se vztahuje na
a) zaměstnance – subjekty, jež jsou vyslány v souvislosti s volným pohybem služeb a k ochraně
jejich práv je právní úprava navržena,
b) zaměstnavatele:
1. subjekty, které vysílají své zaměstnance v rámci volného pohybu služeb, a to včetně agentur
práce, které v rámci vysílání dočasně přidělují agenturní zaměstnance k uživateli,
2. subjekty se sídlem mimo EU, které vysílají své zaměstnance k subjektům na území ČR.
c) uživatele – subjekty, které zprostředkování zaměstnání a agenturní zaměstnávání využívají.
Pokud se týká přímo agenturního zaměstnávání, pak tento způsob zaměstnávání se od jeho
legislativního zavedení neustále rozrůstá, v současnosti činí cca 2 % na celkovém trhu práce
ČR,
d) Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inpektoráty práce – orgán kontroly,
prevence a dohledu, jakož i orgán, který zpřístupňuje informace o pracovních podmínkách
zaměstnanců vyslaných na území ČR v rámci nadnárodního poskytování služeb a kontroluje
plnění informačních a evidenčních povinností,
e) Úřad práce České republiky – orgán, který je písemně informován o nástupu vyslaných
zaměstnanců k výkonu práce na území České republiky, a v případě potřeby zaměstnavatele
informován o vylání zaměstnanců přesahující dobu 12 měsíců.
1.5 Popis cílového stavu
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Cílem návrhu zákona je přijmout opatření, k uvedení právní úpravy České republiky do souladu
s požadavky Směrnice, tedy provést její transpozici. Změny ve směrnici 96/71/ES bude třeba
při transpozici promítnout do stávající úpravy podmínek vysílání zaměstnanců v rámci
nadnárodního poskytování služeb, jak je obsažena především v § 319 zákoníku práce.
Transpozice Směrnice v české právní úpravě nalézá konkrétně svůj výraz v těchto cílech:
Zakotvení povinnosti uživatele v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která
k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto zaměstnnace vyšle
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu
Evropské unie (tzv. double posting) o zahájení práce u uživatele, jakož i dalších informací
vztahujících se k vyslání, včetně informace o datu zahájení výkonu práce tohoto vyslaného
zaměstnance.
Zavedení režimu dalších pracovních podmínek, které se vztahují na pracovníky konající stejnou
práci na stejném místě, než v případě kratšího vyslání, a to pro zaměstnance vyslané v rámci
nadnárodního poskytování služeb na dobu přesahující 12 měsíců, resp. v případě podání
odůvodněného oznámení 18 měsíců.
V tomto kontextu je dalším cílem umožnění podání odůvodněného oznámení zaměstnavateli
nadnárodně poskytujícího na území České republiky své služby, a to Úřadu práce České
republiky. Proto budou v zákoně o zaměstnanosti ukotvena pravidla, podle kterých bude
předmětné oznámení podáváno (zejména stran způsobu podání, důvodu poskytování služby a
identifikace příjemce nadnárodně poskytované služby).
Dalším cílem je rovněž ukotvení způsobu posuzování doby vyslání zaměstnanců v zákoníku
práce v případě, že zaměstnavatel nahrazuje vyslaného zaměstnance jiným vyslaným
zaměstnancem, který vykonává práci stejného druhu na stejném místě. V takovém případě bude
celková doba vyslání jednotlivých dotčených vyslaných zaměstnanců považována za jedno
vyslání (doby se budou sčítat).
Z důvodu transpozice článku 1 bodu 1 písm. c) bodů i) a ii) Směrnice [revidovaný čl. 1 odst. 3
písm. c) směrnice 96/71/ES] je také cílem jednoznačné určení vysílajícího subjektu (agentura
práce) v případech nadnárodního vysílání agenturních zaměstnanců, kteří vykonávají závislou
práci v rámci poskytované služby uživatelem.
Dále návrh zpřesňuje plnění informačních a evidenčních povinností vyplývajících ze zákona o
zaměstnanosti, které nově plní zahraniční zaměstnavatel, který na území České republiky vysílá
své zaměstnance.
V souladu se Směrnicí je cílem též rozšíření okruhu srovnatelných pracovních podmínek pro
dotčenou skupinu zaměstnanců i o „odměny“, což v podmínkách českého právního řádu
znamená poskytování všech povinných složek mzdy nebo platu, vyplácených v souvislosti
s vysíláním zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb.
Dalším cílem je rovněž v souladu s požadavkem Směrnice rozšíření povinnosti zaměstnavatele
o povinnost poskytovat vyslanému zaměstnanci z jiného členského státu Evropské unie náhrady
cestovních výdajů při cestách konaných za účelem výkonu práce nebo v souvislosti s ním ve
smyslu § 152 zákoníku práce. Obojí je nutné promítnout do zákoníku práce. Je však třeba
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podotknout, že jiné typy plnění (zejméma příspěvky poskytované v souvislosti s vysláním)
uvedené v příslušném článku nové směrnice, český právní řád neupravuje.
Konečně je cílem navrhované úpravy promítnutí rozšíření působnosti směrnice (EU) 2018/957
na odvětví silniční dopravy, k němuž má dojít na základě plánované změny směrnice
2006/22/ES.
1.6 Zhodnocení rizika
V případě nepřijetí navrhované změny zákona lze identifikovat následující rizika:
Prostřednictvím uvedeného zákona dochází k transpozici Směrnice. Závazek harmonizovat
vnitrostátní právo České republiky s unijním právem řádně a včas vyplývá ze Smlouvy
o přistoupení České republiky k EU. V případě nepřijetí navrhovaného zákona hrozí České
republice ze strany Evropské komise zahájení několikastupňového řízení o porušení povinnosti
z důvodu netranspozice Směrnice (tzv. infringement), za což může být uložena České republice
významná pokuta. Dalším negativním dopadem může být poškození subjektivních práv
občanů EU (zaměstnanců vyslaných k příjemci služeb na území České republiky).
Určité riziko nepřijetí navrhované úpravy zřejmě pro tuzemské zaměstnavatele představuje
neustálé zvyšování konkurence v České republice prostřednictvím poskytovatelů služeb
usazených ve členských státech Evropské unie s nastavenou nižší úrovní mezd. Je tedy otázkou,
zda jediným prostředkem jejich konkurence na tuzemských trzích je sociální dumping. Jedná
se v daném případě o riziko na jedné straně a příležitost na straně druhé, protože může dojít ke
snížení konkurenceschopnosti tuzemských poskytovatelů služeb, ovšem to zřejmě pouze těch
poskytovatelů, kteří se orientují na poskytování služeb do těch členských států, které mají
nastavenou vyšší úrovní mezd. Konkrétní dopady však nelze nyní predikovat.
S ohledem na povahu výše uvedených opatření požadovaných Směrnicí lze požadavky
Směrnice naplnit pouze změnou výše uvedených předpisů, tj. zákoníku práce a zákona
o zaměstnanosti.
2. Návrh variant řešení
a) varianta I - „nulová“ - ponechání současného stavu
b) varianta II - transpozice Směrnice do právního řádu ČR
Pokud jde o vlastní variantu II, záměrem předkladatele bylo vyhnout se neminimalistické
implementacii. tedy doplňování dalších nároků, resp. povinností určených adresátům nad rámec
minimálních požadavků stanovených Směrnicí. Lze to doložit především navrženým řešením
transpozice Směrnicí požadovaných informačních povinností uživatele vůči agentuře práce. Jak
již bylo uvedeno výše, do zákoníku práce se navrhuje doplnit výslovně jen povinnost uživatele
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vůči agentuře práce, která k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce,
v dostatečném předstihu informovat agenturu o tom, že tohoto zaměstnnace vyšle k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb (tzv. double posting) včetně informace o
zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance. Druhá informační povinnost uživatele vůči
agentuře práce týkající se jeho pracovních a mzdových podmínek u uživatele je obsažena ve
stávajícím ustanovení 308 odst. 1 spolu ve spojení s navazující úpravou přestupků v zákoně o
inspekci práce (viz bod 1.3.)
Jak již bylo zmíněno výše, respektování principu minimalistické transpozice, jakož i
jednoznačné požadavky Směrnice do značné míry limitují prostor pro vytváření dílčích
variant v rámci stanovených cílů. Přesto byly v rámci varianty II u některých jednotlivých
cílů i zvažovány subvarianty řešení (viz dále).
II.2.1. Zakotvení povinnosti uživatele v dostatečném předstihu informovat agenturu
práce:
Subvarianta II. 2.1a:
Výslovné zakotvení obou informačních povinností uživatele vůči agentuře práce, tzn. jak
v dostatečném předstihu informovat agenturu o tom, že tohoto zaměstnance vyšle k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb (tzv. double posting) o tomto vyslání a
zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance, tak i povinnosti uživatele vůči agentuře práce
týkající se jeho pracovních a mzdových podmínek u uživatele.
Pokud jde o výše zmíněné zakotvení informační povinnosti uživatele vůči agentuře práce,
zvažovanou subvariantou bylo původně výslovné zakotvení obou povinností uživatele vůči
agentuře práce, která k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, tzn. jak
v dostatečném předstihu informovat agenturu o tom, že tohoto zaměstnnace vyšle k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb (tzv. double posting) o tomto vyslání a zahájení
výkonu práce vyslaného zaměstnance, tak i povinnosti uživatele vůči agentuře práce týkající
se jeho pracovních a mzdových podmínek u uživatele. Od této subvarianty bylo z výše
uvedených důvodů upuštěno (viz bod 1.3.) S ohledem na skutčnost, že informační povinnost
uživatele vůči agentuře práce týkající se jeho pracovních a mzdových podmínek u uživatele je
obsažena ve stávajícím ustanovení § 308 odst. 1 spolu ve spojení s navazující úpravou
přestupků v zákoně o inspekci práce (viz bod 1.3.), byla zvolena subvarianta II. 2.1.b.
Stran povinnosti člesnkých států zveřejňovat v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi
bez zbytečného odkladu a transparentním způsobem na jediných oficiálních celostátních
internetových stránkách informace o pracovních podmínkách, včetně složek odměny a všech
pracovních podmínek nebyla shledána potřeba úpravy dosavadního § 4 odst. 2 písm. i) zákona
o inspekci práce, neboť uvedené ustanovení odpovídá transpozičnímu požadavku.
Stejně tak, již v současnosti obsahuje zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich, ve
znění pozdějších předpisů, dostatečná kritéria, podle kterých se určuje odpovědnost za
spáchaný přestupek, jakož i pro ukládání případného trestu. Požadavek unijního práva, aby byla
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zohledněna skutečnost, že národní internetová stránka neobsahuje příslušné informace o
pracovních podmínkách nebo tyto infomace jsou nepřesné, je tedy dostatečně obsažen v českém
národním právu. Proto nebyla ukotvena zvláštní úprava v této oblasti do zákona o inspekce
práce, neboť by byla duplicitní, a to zejména k § 21 odst. 1, § 37 a § 43 shora uvedeného zákona.

Subvarianta II 2.1b:
Výslovné zakotvení povinnosti uživatele vůči agentuře práce, která k němu dočasně přidělila
zaměstnance k výkonu práce, v dostatečném předstihu informovat agenturu o tom, že tohoto
zaměstnnace vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb (tzv. double
posting) o tomto vyslání a zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance.
II.2.2. Zlepšení právního postavení zaměstnanců vyslaných v rámci nadnárodího
poskytování služeb na území České republiky, a to rozšířením výčtu jejich práv a nároků
(odměňování, cestovní náhrady, podmínky ubytování) upravených v zákoníku práce:

II.2.2.1. Rozšíření okruhu srovnatelných pracovních podmínek pro dotčenou skupinu
zaměstnanců i o „odměny“, resp. o poskytování všech povinných složek mzdy nebo platu,
vyplácených v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování
služeb.
Subvarianta II.2.2.1a:
Použití explicitního výčtu obligatorních složek mzdy nebo platu, namísto obecného pojmu
„odměna“
Směrnice obecný pojem „odměňování“ používá z toho důvodu, že každý členský stát má
upravené obligatorní složky odměny odlišně. V návrhu byla použita varianta explicitního výčtu
obligatorních složek mzdy nebo platu, namísto obecného pojmu „odměna“(viz dále), neboť
„odměna“ podle tuzemského právního řádu upravuje veškeré složky mzdy nebo platu, tzn. jak
obligatorní, tak i fakultativní. Výčet obligatorních složek mzdy nebo platu tedy z hlediska
systematiky tuzemského právního řádu lépe odpovídá smyslu směrnice. S ohledem na to, že
Směrnice neumožňuje členským státům diskreci, nelze zvažovat ani jiné variantní řešení než ji
pouze transponovat.
Subvarianta II.2.2.1b:
Použití obecného pojmu „odměna“
V návrhu byla použita varianta explicitního výčtu obligatorních složek mzdy nebo platu,
namísto obecného pojmu „odměna“, a to z důvodů uvedených u subvarianty II.2.2.1a.
II. 2.2.2. Zakotvení standardu ubytování
Subvarianta II.2.2.2a
Doplnění výčtu § 319 odst. 1 o podmínky ubytování
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Směrnice vyžaduje, aby členským státem, na jehož území byl zaměstnanec vyslán, bylo na
základě rovného zacházení garantováno zajištění pracovních podmínek týkajících se ubytování
zaměstnanců, pokud je poskytuje (přímo i nepřímo) zaměstnavatel mimo pravidelné místo
výkonu práce. V rámci českého právního řádu není výslovně upraveno, jaké standardy
ubytování může zaměstnanec po zaměstnavateli požadovat např. v rámci vyslání na pracovní
cestu, pouze v souvislosti s vysláním zaměstnance na pracoví cestu je v § 153 zákoníku práce
uloženo zaměstnavateli určit podmínky vyslání na pracovní cestu ovlivňující výši cestovních
náhrad, a to včetně způsobu ubytování. V souvislosti s tím je zaměstnavatel povinen
přihlédnout k oprávněným zájmům zaměstnance. Toto obecné pravidlo nečiní v rámci
aplikační praxe žádné problémy a lze z něj dovodit, že v souvislosti s podmínkami ubytování
se zaměstnanec může oprávněně dožadovat, aby úhrada, kterou zaměstnavatel rozpočtuje na
ubytování zaměstnance na pracovní cestě, pokrývala alespoň základní standard kladený na
ubytovací zařízení vyhláškou č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů (viz § 43 až 45). Obdobně by měl zaměstnanec postupovat, pokud
ubytování zaměstnance na pracovní cestě zajišťuje vlastními ubytovacími kapacitami.
Výše uvedené se tedy navrhuje využít jako základ pravidla pro hodnocení ubytování
poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci vyslanému z jiného členského státu EU za
účelem poskytování služeb na území ČR, neboť se jedná o dostatečně určitou dispozici pro
splnění povinnosti stanovené Směrnicí a současně je zachována rovnost ve vztahu k ostatním
zaměstnancům, jimž je na území ČR zaměstnavatelem poskytováno nebo zajišťováno
ubytování.
Subvarianta II.2.2.2b
V rámci úvah o zajištění transpozice Směrnice, pokud jde o podmínky ubytování vyslaných
zaměstnanců, byla zvažována možnost přímého zavedení podmínek ubytování pro vyslané
zaměstnance do právního předpisu, a to včetně přímého odkazu na vyhlášku č. 268/2006 Sb.
Jako problematické se však jeví to, že taková úprava není zavedena pro tuzemské zaměstnance,
jejichž ubytování zajišťuje zaměstnavatel, což by ve svém důsledku vedlo k neodůvodněnému
zvýhodnění právě zaměstnanců vyslaných ve smyslu Směrnice.
Subvarianta II 2.2.2c
I v rámci varianty II - provedení transpozice Směrnice byla zvažována možnost neukotvení
výslovné povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zajištění ubytování vyslaého zaměstnance, a
to právě s ohledem na skutečnost, že národní právní řád výslovně zaměstnavateli nestanoví,
v jakém standardu má svým zaměstnancům poskytovat nebo zajišťovat ubytování a pokud toto
není stanoveno výslovně pro tuzemské zaměstnance, nemělo by docházet ke zvýhodňování
zaměstnanců vyslaných na území ČR z jiných členských států. Požadavek na výslovnou
transpozici příslušného ustanovení Směrnice však vedl k opuštění této varianty.
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1. Identifikace nákladů a přínosů
3.2. Náklady
a) varianta I – „nulová“
V případě „nulové“ varianty nelze vyloučit s náklady vzniklé České republice v souvislosti
případným uložením pokuty v rámci řízení o porušení povinnosti z důvodu netranspozice
Směrnice (tzv. infringement).
b) varianta II - transpozice Směrnice do právního řádu ČR
Vyhodnocení konkrétních nákladů nelze kvantifikovat. Bude záležet na adaptabilitě
tuzemských podnikatelů a poskytovatelů služeb na měnícím se unijním trhu a také na vlivu
rizik a výzev v nově upravovaném unijním právním rámci. Pokud se týká státního rozpočtu,
pak navrhovaná úprava nepřináší návrhy nových opatření, resp. opatření, které by zakládaly
nové povinnosti České republice. Lze rovněž předpokládat určitou míru zvýšení regulatorní
zátěže pro zahraniční poskytovatele služeb, kteří se budou muset detailněji seznamovat
s českou právní úpravou, především v případech dlouhodobého vyslání. Konkrétní náklady
zahraničních poskytovatelů služeb není možné žádným relevantním způsobem kvantifikovat a
to vzhledem ke skutečnosti, že nelze jednoznačně určit budoucí počet subjektů, které budou
poskytovat své služby na území České republiky. I v případě, že by byl počet těchto subjektů
odhadnutelný, by nebylo možné náklady relevantně vyhodnotit a to s ohledem na skutečnost,
že k vyslání může docházet ze všech členských států Evropské unie, přičemž právní úpravy
dotčených členských států ve mzdové oblasti jsou značně rozdílné. Dále pak se náklady
jednotlivých zaměstnavatelů budou odvíjet od toho, jakou formou budou tito zaměstnavatelé
povinnosti stanovené českými právními předpisy plnit, a kdo jejich jménem bude povinnost
vykonávat, neboť se může jednat o nejnižší administrativní sílu s nízkými mzdovými náklady
ale např. i o kvalifikovaný personál se zcela rozdílnými mzdovými náklady.
Množství času nutného ke splnění oznamovací povinnosti lze odhadnout řádově na minuty
(jeden zaměstnanec), přičemž čím více zaměstnanců bude vysláno, tím déle administrativní
práce spojená s oznamovací povinností potrvá.
Příklad:
Agentura práce usazená ve Slovenské republice dočasně přidělí svého zaměstnance k uživateli
v témže státě. Tento uživatel dočasně přiděleného zaměstnance následně vyšle v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území České republiky. V takovém případě se za vysílající
subjekt považuje agentura práce, která má povinnost plnit oznamovací povinnost či povinnost
zajistit podmínky předpokládané zákoníkem práce.
Zaměstnavatel usazený v jiném členském státě EU, který hodlá své zaměstnance vyslat na
území České republiky za účelem nadnárodního poskytování služeb po dobu delší než 12
měsíců, může již při podání oznámení samotného vyslání sdělit, že doba poskytování služeb
přesáhne 12 měsíců, či tak může učinit nejpozději do uplynutí 12 měsíců od zahájení
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poskytování služby. Toto tzv. kvalifikované oznámení má vliv na délku uplatnění režimu
vyslání dle § 319 zákoníku práce na posuzovaný pracovněprávní vztah, tedy celý rozsah
zákoníku práce (s výjimkou vzniku, změny a skončení pracovního poměru) se bude na
zaměstnance aplikovat až po 18 měsících.
3.3. Přínosy
Obdobně jako bylo uvedeno u nákladů, ani vyhodnocení konkrétních přínosů nelze
kvantifikovat. Pokud jde o zakotvení informační povinnosti uživatele vůči agentuře práce, která
k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, v dostatečném předstihu informovat
agenturu o tom, že tohoto zaměstnnace vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování
služeb o tomto vyslání a zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance, přínosem bude
nepochybně zvýšení právní jistoty. Bude záležet na adaptabilitě tuzemských podnikatelů a
poskytovatelů služeb na měnícím se unijním trhu a také na vlivu rizik a výzev
v nově upravovaném unijním právním rámci. Pokud jde o doplnění informační povinnosti
uživatele vůči agentuře práce, přínosem zvolené subvarianty zakotvení pouze jedné informační
povinnosti je zabránění nežádoucím duplicitám v právním řádu. Pro české příjemce služby bude
zajisté skutečnost, že oznamovací povinnost bude nést zahraniční zaměstnavatel, který vysílá
své zaměstnance na území České republiky, přínosem vedoucím ke zjednodušení přijímání
služby, neboť již nebudou povinni mnohdy složitě získávat informace, které jsou při
oznamovací povinnosti vyžadovány.
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
3.4.1 Informační povinnost uživatele
a) varianta I – „nulová“
Variantu ponechání současného právního stavu nelze přijmout z hlediska nutné harmonizace
vnitrostátního práva s právem EU. Tato varianta přestavuje zásadní riziko porušení Smlouvy o
přistoupení České republiky k EU. V případě, že nová směrnice nebude řádně a včas
implementována, má Evropská komise právo zahájit vůči České republice zvláštní
několikastupňové řízení, jehož cílem je dosáhnout nápravy ze strany členského státu, případně
uložení peněžité sankce.
b) varianta II - bude provedena transpozice Směrnice do právního řádu ČR
Přijetím navrhované varianty dojde k naplnění požadavků práva EU.
Pokud jde o doplnění informační povinnosti uživatele vůči agentuře práce, přínosem zvolené
subvarianty zakotvení pouze jedné informační povinnosti je zabránění nežádoucím duplicitám
v právním řádu. Náklady pro jednotlivé zahraniční poskytovatele služeb jsou odvislé od
způsobu plnění povinnosti.
3.4.2 Zlepšení právního postavení zaměstnanců vysílaných v rámci nadnárodního
poskytování služeb na území České republiky, a to rozšířením výčtu jejich práv a nároků
(odměňování, cestovní náhrady, podmínky ubytování) upravených v zákoníku práce
Náklady
13

a) subvarianta I – použití explicitního výčtu obligatorních složek mzdy nebo platu,
namísto obecného pojmu „odměna“
Navrhovaným rozšířením okruhu mzdových a platových práv na minimální mzdu, nejnižší
úrovně zaručené mzdy a na příplatky za práci přečas o další práva na příplatky za práci v noci,
v sobotu a neděli, ve svátek a ztíženém pracovním prostředí a na poskytování všech povinných
složek platu (platový tarif, příplatek za vedení, zvláštní příplatek, specializační příplatek atd.)
může vzniknout vysílajícímu cizímu zaměstnavateli ve mzdové sféře zvýšený náklad po splnění
všech podmínek nejméně o 125 % průměrného výdělku (práce v noci 10 %, v sobotu a neděli
10 %, ve svátek (100 %) a ve ztíženém pracovním prostředí (10 % minimální mzdy – cca 8 Kč
za hodinu). Souběh všech těchto vlivů však bude spíše výjimečný, takže náklady na hodinu
práce vyplácené v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování
služeb vysílaných zaměstnanců nebudou zdaleka dosahovat uvedené hodnoty. Stejně tak lze
charakterizovat zvýšení nákladů na odměňování těchto zaměstnanců podle podmínek
stanovených pro poskytování platu.
Příklad 1:
Do České republiky je vyslán zaměstnanec z jiného členského státu EU, který v České republice
vykonává práce zařazené do 1. skupiny prací pro účely určení nejnižší úrovně zaručené mzdy
podle přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vyslaný zaměstnanec pracoval
po určitou dobu přesčas, v noci, v sobotu a v neděli.
Hrubá částka, která má být vyplacena Hrubá částka, která je skutečně vyplácena
vyslanému
zaměstnanci
z jiného vyslanému zaměstnanci podle pravidel jiného
členského státu EU v souladu s § 319 odst. členského státu EU
1 zákoníku práce (hostitelský členský stát
– Česká republika)
Nejnižší úroveň
Mzda
14 600 Kč
15 100 Kč
zaručené mzdy
Příplatek za práci
500 Kč
v sobotu a v neděli
Příplatek za noční práci
300 Kč
Příplatek za práci
400 Kč
přesčas
Celkem
15 800 Kč Celkem
15 100 Kč
Současný stav:
V tomto příkladu, podle stávající úpravy ve smyslu § 319 odst. 1 zákoníku práce, lze při
porovnání výhodnosti přihlédnout pouze k výši nejnižší úrovni zaručené mzdy hostitelského
členského státu – ČR a příplatku za práci přesčas (14 600 + 400 Kč). Skutečně vyplácená
částka podle pravidel jiného členského státu EU splňuje minimální požadavky v souladu
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s § 319 odst. 1 zákoníku. Skutečně vyplácená částka je vyšší než částka splatná podle
pravidel hostitelského členského státu, tedy České republiky.
Podle návrhu:
V tomto příkladu skutečně vyplácená částka podle pravidel jiného členského státu EU
nesplňuje minimální požadavky v souladu s § 319 odst. 1 zákoníku práce. Oproti současnému
stavu se zohledňuje i příplatek za práci v sobotu a v neděli a příplatek za noční práci, a proto
je skutečně vyplácená částka nižší než částka splatná podle pravidel hostitelského členského
státu, tedy České republiky.
Příklad 2:
Vyslaný zaměstnanec z jiného členského státu EU, který je vyslán do České republiky, je vyslán
na pracovní cestu z obvyklého místa výkonu práce na území České republiky.
Cestovní náhrady poskytované v souladu Cestovní náhrady poskytované podle
s § 319 odst. 1 zákoníku práce (hostitelský pravidel jiného členského státu EU
členský stát – Česká republika)
Stravné
390 Kč Paušální částka na případné
náklady spojené s pracovními
3 000 Kč
cestami
Jízdní výdaje
1 000 Kč
Nutné vedlejší výdaje
400 Kč
Náhrada za ubytování
1 500 Kč
Celkem
3 290 Kč Celkem
3 000 Kč
Současný stav:
V tomto příkladu podle stávající úpravy ve smyslu § 319 odst. 1 zákoníku práce, se na
vyslaného zaměstnance nevztahuje úprava České republiky, pokud jde o náhradu cestovních
výdajů v souvislosti s výkonem práce. Vyslanému zaměstnanci bude poskytnuta náhrada
cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce podle pravidel jiného členského státu EU.
Podle návrhu:
Oproti současnému stavu se na vyslaného zaměstnance vztahuje úprava České republiky,
pokud jde o náhradu cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce.
Vyslanému zaměstnanci bude poskytnuta náhrada cestovních výdajů v souladu s § 319 odst.
1 zákoníku práce (3 290 Kč).
Přeneseně lze předpokládat, že mohou vznikat zvýšené náklady tím, že ztížené mzdové
a platové podmínky budou odrazovat zaměstnavatele z jiných států EU od nadnárodního
poskytování služeb v České republice. V období nedostatku pracovních sil (nízké
nezaměstnanosti) může tato skutečnost znamenat tlak na zvyšování mezd a platů a výdajů na
ně vyvolaný nedostakem tuzemských pracovních sil.
b) subvarianta II - použití obecného pojmu „odměna“
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Pojem „odměna“ není v českém právním řádu v požadovaném smyslu zaveden (kromě odměny
jako složky platu podle § 134 zákoníku práce, nebo odměny z dohody, kterou se zvažovaná
odměna určitě nemyslí). Lze proto předpokládat, že vztažení na zaměstnance vysílané v rámci
nadnárodního poskytování služeb do České republiky úpravu pro poskytování odměny by
vyvolávalo za prvé zvýšené náklady na ujednocení výkladu obsahu tohoto pojmu, a to předem
i následně v rámci sporů o práva těchto zaměsntanců. Za druhé by bylo nutné počítat i se
zvýšenými náklady na dodržení všech dalších podmínek stanovených pro odměňování
tuzemských zaměstnanců. Například uplatnění zásady stejné mzdy za stejnou práci a za práci
stejné hodnoty nebo podmínek pro splatnost, výplatu a srážky nebo podmínek pro odměňování
sjednaných v uplatnitelných kolektivních smlouvách by samo o sobě vedlo ke značné zátěži a
zvýšeným výdajům.
3.4.3. Přínosy
3.4.3.1. Zakotvení standardu ubytování
a) subvarianta I - Doplnění výčtu § 319 odst. 1 o podmínky ubytování
Jak již bylo uvedeno výše, již dnes lze úroveň požadovaného standardu ubytování u vysílaného
zaměstnance vyvodit ze stávající právní úpravy, stanovící, aby úhrada, kterou zaměstnavatel
rozpočtuje na ubytování zaměstnance na pracovní cestě, pokrývala alespoň základní standard
kladený na ubytovací zařízení vyhláškou č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby,
ve znění pozdějších předpisů (viz § 43 až 45). Obdobně by měl zaměstnanec postupovat, pokud
ubytování zaměstnance na pracovní cestě zajišťuje vlastními ubytovacími kapacitami.
Vzhledem k tomu, že zakotvení dané subvarianty je pouzze explicitní zakotvení standardu,
který je určitelný již dnes z české právní úpravy, nelze vyloučit pouze případné náklady na
ujednocení výkladu obsahu požadovaného standardu. Rovnost zacházení se zaměstnanci je již
dnes zaměstnavatelům uložena jako obecná povinnost v zákoníku práce.
b) subvarianta II - Přímé zavedení podmínek ubytování pro vyslané zaměstnance
do právního předpisu, a to včetně přímého odkazu na vyhlášku č. 268/2006 Sb.
Přestože se z pohledu předkladatele jedná jen o jinou formu legislativního řešení, nákladem
v případě zvolení této subvarianty je určité riziko případných možných soudních sporů. Jak už
bylo uvedeno výše, daná úprava není zavedena pro tuzemské zaměstnance, jejichž ubytování
zajišťuje zaměstnavatel, což by ve svém důsledku vedlo k neodůvodněnému zvýhodnění právě
zaměstnanců vyslaných ve smyslu Směrnice. Konkrétní finanční náklady důvodů již výše
naznačených nelze kvantifikovat.
c) subvarianta III - Neukotvení výslovné povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zajištění
ubytování vyslaého zaměstnance
Zde je zásadním nákladem riziko v souvislosti případným uložením pokuty v rámci řízení
o porušení povinnosti z důvodu netranspozice Směrnice (tzv. infringement) vůči České
republice.
3.4.3.2
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a) subvarianta I – použití explicitního výčtu obligatorních složek mzdy nebo platu,
namísto obecného pojmu „odměna“
Přesná specifikace okruhu mzdových a platových práv na minimální mzdu, nejnižší úrovně
zaručené mzdy a na příplatky za práci přečas o další práva na příplatky za práci v noci, v sobotu
a neděli, ve svátek a ztíženém pracovním prostředí a na poskytování všech povinných složek
platu v dostatečné míře zakládá ekonomickou srovanatelnost postavení tuzemských
zaměstnanců a zaměstnanců vysílaných v rámci nadnárodního poskytování služeb do České
republiky a zabraňuje negativním jevům jako je mzdový dumping daný odlišnými
sociálněekonomickými podmínkami vysílající země. Zvýšené mzdové náklady cizích
zaměstnavatelů tak mohou působit ke snížení jejich zájmu o činnost v České republice, což
může v době nedostatku pracovních příležitostí vést ke snižování tuzemské nezaměstnanosti a
snižování výdajů z veřených rozpočtů souvisejích s podporou v nezaměstnanosti. Při průměrné
podpoře v nezaměstnanosti na úrovni 50 % průměrného výdělku (cca 15 000 Kč měsíčně) pak
může znamenat úspora přímých prostředků na poskytování této dávky za každých 1000
zaměstnanců, kteří nebudou vysláni do České republiky, cca 150 mil. Kč.
b) subvarianta II - použití obecného pojmu „odměna“
Přínosy varianty podle níž by se na zaměstnance vysílané v rámci nadnárodního poskytování
služeb do České republiky vztáhla úprava pro poskytování odměny není možné specifikovat.
Při ustálení výkladu na tom, že se odměnou rozumí pouze celková výše odměny za práci, by se
mohlo vyžadovat pouze dodržování ustanovení upravující celkovou hrubou mzdu nebo plat, tj.
ustanovení o minimální mzdě, příp. o nejnižších úrovních zaručené mzdy. Možnost
nerespektování povinnosti poskytování dalších mzdových složek poskytovaných nad rámec
minimální nebo zaručené mzdy by pak vyvolávalo nerovné mzdové podmínky mezi
tuzemskými a uvedeným zahraničními zaměstnavateli. Možné širší pojetí pojmu odměna, než
je výčet mzdových a platových složek pak může vést k neoprávněně vyššímu rozsahu práv
a povinností vysílajících cizích zaměstnavatelů než u tuzemských zaměstnavatelů, což by
mohlo být hodnoceno jako přínos pouze v případě řešení problémů s vyšší nezaměstnaností
v České republice.
3.4.3.3 Zakotvení standardu ubytování
a) subvarianta I - Doplnění výčtu § 319 odst. 1 o podmínky ubytování
Nesporným přínosem je zvýšení právní jistoty dotčených vyslaných zaměstnanců. Konkrétní
finanční přínosy nyní nelze identifikovat.
b) subvarianta II - Přímé zavedení podmínek ubytování pro vyslané zaměstnance do
právního předpisu, a to včetně přímého odkazu na vyhlášku č. 268/2006 Sb.
Nesporným přínosem je i zde zvýšení právní jistoty dotčených vyslaných zaměstnanců, jedná
se o jiné legislativní řešení.
c) subvarianta III - Neukotvení výslovné povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zajištění
ubytování vyslaného zaměstnance

17

Jediným přínosem zde je pouze skutečnost,
seznamovat s novou právní úpravou.

že se zaměměstnavatelé nebudou muset

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Aby se Česká republika vyhnula postihu ze strany Evropské komise za neprovedení transpozice
Směrnice, nemá jinou možnost, než přijmout odpovídající transpoziční právní úpravu, jedinou
možnou se tedy jeví varianta II, neboť znamená naplnění požadavků práva EU.
V rámci varianty II bylo u jednotlivých opatření zvoleno následující pořadí subvariant
(na prvním místě je zvolená subvarianta, v sestupném pořadí zvažované subvarianty dle
vhodnosti):
4.1. Zakotvení povinnosti uživatele v dostatečném předstihu informovat agenturu práce
1) Výslovné zakotvení povinnosti uživatele vůči agentuře práce, která k němu dočasně
přidělila zaměstnance k výkonu práce, v dostatečném předstihu informovat agenturu o tom,
že tohoto zaměstnnace vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb (tzv.
double posting) o tomto vyslání a zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance.
2) Výslovné zakotvení obou informačních povinností uživatele vůči agentuře práce, tzn. jak
v dostatečném předstihu informovat agenturu o tom, že tohoto zaměstnnace vyšle k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb (tzv. double posting) o tomto vyslání a
zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance, tak i povinnosti uživatele vůči agentuře práce
týkající se jeho pracovních a mzdových podmínek u uživatele.

4.2. Zlepšení právního postavení zaměstnanců vysílaných v rámci nadnárodního
poskytování služeb na území České republiky, a to rozšířením výčtu jejich práv a nároků
(odměňování, cestovní náhrady, podmínky ubytování) upravených v zákoníku práce
4.2.1. Rozšíření okruhu srovnatelných pracovních podmínek pro dotčenou skupinu
zaměstnanců i o „odměny“, resp. o poskytování všech povinných složek mzdy nebo platu,
vyplácených v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování
služeb.
1) Použití explicitního výčtu obligatorních složek mzdy nebo platu, namísto obecného pojmu
„odměna“
2) Použití obecného pojmu „odměna“
4.2.2 Zakotvení standardu ubytování
1) Doplnění výčtu § 319 odst. 1 o podmínky ubytování
18

2) Přímé zavedení podmínek ubytování pro vyslané zaměstnance do právního předpisu, a to
včetně přímého odkazu na vyhlášku č. 268/2006 Sb.
3) Neukotvení výslovné povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zajištění ubytování vyslaého
zaměstnance

5. Implementace doporučené varianty a vynucování jejího plnění
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované novely zákona je MPSV. Dalšími orgány
veřejné správy, které dohlížejí nad dodržováním povinností, jsou SÚIP a OIP a Úřad práce
České republiky. Vynucování zákonem stanovených povinností prostřednictvím zákonných
nástrojů, např. pokut, zajišťují SÚIP a OIP. Vnitrostátní orgán České republiky, vůči němuž se
plní informační povinnost podle § 87 zákona o zaměstnanosti, je Úřad práce České republiky.
Pro zajišťování dodržování právní úpravy ze strany povinných subjektů budou využívány také
stávající mechanismy, tj. možnost sankcionování subjektů v případech nedodržování
stanovených zákonných povinností, a to na základě skutkových podstat přestupků nebo
správních deliktů.
6. Přezkum účinnosti regulace
Přezkum účinnosti regulace bude proveden s delším časovým odstupem tak, aby bylo možno
přihlédnout k výsledkům vynucování jejího plnění soudy a výše uvedených orgánů veřejné
správy. Za určitý ukazatel účinnosti a efektivity regulace lze považovat budoucí rozhodovací
činnost soudů v pracovněprávní oblasti s využitím aplikace novelou zaváděných opatření.
Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě dlouhodobého monitorování rozhodovací praxe
vyhodnotí, zda není třeba dalších úprav a zda byl naplněn cíl a účel novely jako takové.
Přezkum účinnosti implementace novely zákona provede Ministerstvo práce a sociálních
věcí v rámci zpětné vazby metodické činnosti vůči dalším orgánům veřejné správy (Státnímu
úřadu inpekce práce, oblastním inspektorátům práce, a Úřadu práce České republiky). ÚP ČR
vede statistiky o počtu zaměstnanců vyslaných na území České republiky za účelem
nadnárodního poskytování služeb. SÚIP je orgánem, který je na národní úrovni primárně
odpovědný za vymáhání pravidel vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování
služeb a v plánu kontrol je pamatováno na systematické provádění kontrol dodržování
pracovních podmínek vysílaných zaměstnanců. Činnosti oblastních inspektorátů inspekce práce
nejen ohledně ukládání sankcí za přestupky jsou každoročně monitorovány SÚIP a zprávy poté
zveřejňovány na http://www.suip.cz/rocni-zpravy/. I v rámci uvedených činností je
vyhodnocována efektivita a účinnost regulace s tím, že dané poznatky jsou postupovány
k dalšímu využití odboru Ministerstva práce a sociálních věcí, který je věcně příslušný
k metodologickému vedení SÚIP. Ten pak na základě daných informaci sjednocuje postup
orgánů inspekce práce.
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Přezkum na národní úrovni logicky navazuje též na přezkum uplatňování a provádění směrnice
(EU) 2018/957, který má podle jejího článku 2 odst. 1 termín 30. července 2023. Podklady pro
zprávu Evropské komise budou získávány mj. formou dotazníků adresovaných jednotlivým
členským státům EU v rámci expertní podskupiny pro transpozici Směrnice pracující v rámci
Výboru expertů pro vysílání pracovníků.
7. Konzultace
Uvedená problematika transpozice směrnice byla konzultována s dotčeným SÚIP, ÚP ČR a
současně se sociálními partnery v rámci Rady hospodářské a sociální dohody.
Oslovená místa nerozporovala nezbytnost přijetí právní úpravy. Státní úřad inpekce práce v
rámci konzultací pouze upozornil na úskalí spojená s kontrolou plnění povinností u
zahraničních zaměstnavatelů. Úspěšnost prováděných inspekcí bude úzce souviset s ochotou
příslušných orgánů jiných členských států EU spolupracovat, jakkoliv tato povinnost vyplývá
ze směrnice 2014/67/EU.
8. Dopady navrhované úpravy
8.1 Na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné
rozpočty. Případné ekonomické dopady navržené úpravy se budou týkat zahraničních
zaměstnavatelů, kteří vyšlou pracovníky do České republiky. Tuzemských zaměstnavatelů se
navrhovaná úprava nedotkne.

8.2. Na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky
Předmětný návrh zákona může mít vliv na konkurenceschopnost tuzemských poskytovatelů
služeb, ovšem to zřejmě pouze těch poskytovatelů, kteří se orientují na poskytování služeb do
těch členských států, které mají nastavenou vyšší úrovní mezd. Skutečností je, že ostatní členské
státy EU jsou rovněž povinny transponovat dotčenou Směrnici a její působnost se týká
zaměstnanců pohybujících se na vnitřním trhu. Je pak otázkou, zda jediným prostředkem
konkurence byl sociální dumping. Naopak výzvu a příležitost představuje navrhovaná úprava
pro tuzemské podnikatele, kteří by zřejmě mohli pocítit snížení cenové konkurence
u poskytovatelů služeb usazených ve členských státech EU s nastavenou nižší úrovní mezd.
Jedná se tedy o riziko na jedné straně a příležitost na straně druhé. Dopady však nelze předem
kvantifikovat.
8.3 Na podnikatelské prostředí České republiky
Lze předpokládat určitou míru zvýšení regulatorní zátěže pro zahraniční poskytovatele služeb,
kteří se budou muset detailněji seznamovat s českou právní úpravou, především v případech
dlouhodobého vyslání a ponesou notifikační a evidenční povinnosti vyplývající zejména
ze zákona o zaměstnanosti.
20

Zajištění shodné ochrany mzdy a platu zaměstnanců z jiného členského státu EU jako
u zaměstnanců tuzemských může znamenat zvýšení cen zejména těch služeb, které jsou
poskytovány v noci, v sobotu a v neděli nebo ve ztíženém pracovním prostředí. Může se pak
prohloubit i tendence některých podnikatelů přesouvat výrobu a provoz do zemí EU s nižšími
náklady na zaměstnance (nebo i mimo EU). Doprovodným znakem těchto tendencí může být
v době dostatku pracovních sil zvýšení zaměstnanosti. V době nedostatku pracovních sil
naopak může znamenat znevýhodnění poskytování nadnárodního poskytování služeb nárůst
mezd tuzemských zaměstnanců.
Ale vzhledem k tomu, že již nyní zákoník práce v § 319 odst. 1 písm. c) pro oblast odměňování
upravuje, že je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslán k
výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, vztahuje se
na něho úprava České republiky, pokud jde o minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň
zaručené mzdy a příplatky za práci přesčas, případné dopady novely lze očekávat pouze při
výkonu prací zakládajících nárok na složky mzdy stanovené v § 115 až 118 nebo složky platu
stanovené v § 123 až 126, § 128 až 130, § 132, 133 a 135.
8.4. Na územní samosprávné celky
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na územní samosprávné celky.
8.5. Sociální dopady
Navrhovaná právní úprava pozitivně posílí práva nadnárodně vyslaných zaměstnanců na jejich
mzdu. Navrhovaná úprava posiluje právní postavení a pracovněprávní nároky zejména u tzv.
dlouhodobě vyslaných zaměstnanců, kteří v rámci poskytování služeb dočasně pracují na území
hostitelského státu. Jinak se nepředpokládá ani negativní dopad na specifické skupiny obyvatel.

8.6. Na spotřebitele
V případě, že budou zaměstnanci vyslanými na území ČR poskytovány služby spotřebitelům,
lze přínos navrhované právní úpravy hodnotit pozitivně, neboť posiluje postavení a práva těchto
zaměstnanců, což může mít pouze pozitivní vliv na výkon jejich práce.
8.7. Na životní prostředí
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na životní prostředí.
8.8. Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu rovnosti mužů a žen
Pokud jde o všechny náměty, navrhovaná právní úprava nepřináší rizika diskriminace
a nerovného zacházení. Obecná definice a podmínky jejího naplnění se budou aplikovat u všech
dotčených fyzických osob.
Tabulka hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen
Název a jednací číslo materiálu
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Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Č. j.: MPSV-2019/18635-521
Stručný popis materiálu
Návrh zákona předpokládá provedení věcných změn v zákoníku práce a v zákoně
o zaměstnanosti.
V právní úpravě bude třeba rozšířit výčet práv a nároků u zaměstnanců vyslaných v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území České republiky (odměňování, cestovní náhrady,
podmínky ubytování) upravených v zákoníku práce (viz dále). Rovněž bude třeba zavést
povinnost uživatele v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která k němu
dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto zaměstnance vyšle k výkonu
práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské
unie (tzv. double posting) o tom, že tohoto zaměstnnace vyšle k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu, Evropské unie o zahájení
práce u uživatele. Úprava informační povinnosti bude zahrnovat i dalších informace
vztahujících se k vyslání.
Pro zaměstnance vyslané v rámci nadnárodního poskytování služeb na dobu přesahující 12
měsíců, resp. v případě odůvodněného oznámení 18 měsíců, bude třeba do právního řádu
zavést další pracovní podmínky, které se vztahují na pracovníky konající stejnou práci na
stejném místě, než v případě kratšího vyslání. V tomto kontextu bude třeba umožnit
zaměstnavateli nadnárodně poskytujícího na území České republiky své služby, aby mohl
Úřadu práce České republiky podat toto odůvodněné oznámení. Proto budou ukotvena
pravidla, podle kterých bude předmětné oznámení podáváno (zejména stran způsobu podání,
důvodu poskytování služby a identifikace příjemce nadnárodně poskytované služby).
Rovněž je nutné ukotvit způsob posuzování doby vyslání zaměstnanců v případě, že
zaměstnavatel nahrazuje vyslaného zaměstnance jiným vyslaným zaměstnancem, který
vykonává stejnou činnost na stejném místě. V takovém případě bude za jedno vyslání
považována celková doba vyslání jednotlivých dotčených vyslaných zaměstnanců.
Z důvodu transpozice článku 1 odst. 3 písm. c) Směrnice je také nutné jednoznačně určit
vysílající subjekt v případech nadnárodního vysílání agenturních zaměstnanců, kteří
vykonávají závislou práci v rámci poskytované služby uživatelem.
Směrnice rozšiřuje poskytování odměny za práci, a to na všechny povinné složky mzdy nebo
platu, vyplácené v souvislosti s vysíláním zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování
služeb, což je třeba promítnout do právní úpravy ČR.
Směrnice nově rozšiřuje povinnosti zaměstnavatele o povinnost poskytovat vyslanému
zaměstnanci z jiného členského státu Evropské unie náhrady cestovních výdajů při cestách
konaných za účelem výkonu práce nebo v souvislosti s ním ve smyslu § 152 zákoníku práce,
což je třeba promítnout do právní úpravy.
V souvislosti s rozšířením působnosti směrnice (EU) 2018/957 na odvětví silniční dopravy,
k němuž má dojít na základě plánované změny směrnice 2006/22/ES, bude třeba promítnout
tuto skutečnost do právní úpravy ČR.
1. Týká se materiál fyzických osob?
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□ NE
× ANO

Hodnocení
Materiál se netýká postavení fyzických osob
a nemá dopad na rovnost žen a mužů.
Analýza a popis stávajícího stavu - odůvodnění dopadu na fyzické osoby
Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava se také vztahuje na právní postavení pracovníků
vyslaných k výkonu práce na území České republiky v rámci směrnice o vysílání pracovníků
v rámci poskytování služeb, lze konstatovat, že se materiál týká mimo jiné i fyzických osob.
2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?
×ANO → 3a
□ NE
Analýza a popis výchozího stavu
S odkazem na bod 1.4 Identifikace dotčených subjektů Závěrečné zprávy o hodnocení
dopadů regulace je možné stanovit dopad na fyzické osoby. Účastníky právních vztahů
upravených zákonem o zaměstnanosti mohou být kromě jiného fyzické osoby, které mají
způsobilost být zaměstnancem, zaměstnavatelé, tedy i fyzické osoby, a právnické a fyzické
osoby vykonávající činnosti podle zákona o zaměstnanosti. Účastníci právních vztahů podle
§ 3 odst. 1 písm. a), c) a d) zákona o zaměstnanosti jsou povinni zajišťovat rovné zacházení
se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a při uplatňování práva na
zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace. Zaměstnanci, jako subjekty individuálních
pracovněprávních vztahů, mají již v současnosti zákoníkem práce garantováno rovné
zacházení se všemi zaměstnanci a dále zákoník práce explicitně stanoví, že je jakákoliv
diskriminace zakázána.
Podle § 319 odst. 1 písm. f) zákoníku práce, pokud je zaměstnanec zaměstnavatele z jiného
členského státu EU vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území
České republiky, vztahuje se na něho úprava České republiky, pokud jde o rovné zacházení se
zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace. S ohledem na uvedené lze považovat
postavení žen a mužů v oblasti zaměstnanosti a v oblasti pracovněprávní za rovné.

Zákon o zaměstnanosti i zákoník práce předpokládá, že jejich ustanovení budou obecně
aplikována jak na ženy, tak na muže. V pracovněprávní oblasti jsou rozdíly činěny v případě,
že je konkrétní problematika považována za hodnou ochrany ze strany veřejného zájmu
(zejm. v záležitostech vyplývající ze zdravotních dopadů s ohledem na vykonávanou práci
a rozdílnou fyziologii žen a mužů - např. zvláštní ochrana těhotných žen atd.). Taková úprava
je součástí zákoníku práce také z důvodu plnění mezinárodních závazků a závazků vůči EU.
Na unijní úrovni představuje zásada rovnosti a zákazu diskriminace jednu ze základních
hodnot, na kterých je právo EU postaveno. Čl. 157 odst. 1 Smlouvy o fungování EU stanoví
zásadu stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci.
V sekundárním právu je oblast ochrany před diskriminací upravena především ve směrnicích,
které představuje zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES, o zavedení
zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
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3a. Je-li postavení žen a mužů v dané
oblasti rovné, přináší materiál zhoršení
výchozího stavu?
□ ANO
□ NE
× NE
Materiál
Materiál
Postavení
přináší
přináší
žen a mužů
zhoršení.
zlepšení.
se nemění.
Hodnocení
Materiál má Materiál má Materiál má
negativní
pozitivní
neutrální
dopad
dopad
dopad
na rovnost
na rovnost
na rovnost
žen a mužů. žen a mužů. žen a mužů.

3b. Je-li postavení žen a mužů v dané
oblasti nerovné, přináší materiál zlepšení
výchozího stavu?
□ ANO
□ NE
□ NE
Materiál
Postavení
Materiál
přináší
žen a mužů se přináší
zlepšení.
nemění.
zhoršení.
Materiál má
pozitivní
dopad
na rovnost
žen a mužů.

Materiál má
neutrální
dopad
na rovnost
žen a mužů,
neřeší však
stávající
nerovnosti a
tím přispívá
k zachování
nežádoucího
stavu.

Materiál má
negativní
dopad
na rovnost
žen a mužů.

Analýza a popis případných změn materiálu
Navrhovaná úprava zejména dopadá, jak bylo výše uvedeno, na pracovníky vykonávající
práci na území České republiky v rámci směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování
nadnárodních služeb. Z Důvodové zprávy i ze Závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace
vyplývá, že nedochází k dopadům do rovnosti žen a mužů. Standart ochrany rovného
zacházení, ani zákazu diskriminace se nesnižuje.
Další poznámky a připomínky
×
8.9. Dopady na výkon státní statistické služby
Nepředpokládá se dopad na výkon státní statistické služby.
8.10. Na ochranu soukromí a osobních údajů
Odměňování za práci předpokládá zpracovávání osobních údajů, kterými jsou údaje o
finančních částkách, které zaměstnanec obdrží jako odměnu za práci nebo za pracovní
pohotovost nebo o částkách, které jsou zaměstnanci sraženy z příjmu. Uvedené osobní údaje
podléhají plně režimu ochrany podle zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Navržené změny v oblasti odměňování vysílaných pracovníků (rozšíření poskytování
odměny za práci na všechny povinné složky mzdy nebo platu) nemění dosavadní režim
používání uvedených osobních údajů, a proto není ani ohrožena ochrana soukromí a osobních
údajů.
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8.11. Zhodnocení korupčních rizik – CIA
Navrhovaná právní úprava zasahuje do oblasti pracovního práva, řeší soukromoprávní institut
odměny za práci vysílaných pracovníků, jejího rozšíření o všechny povinné složky mzdy nebo
platu a dále nově rozšiřuje standard garantovaných pracovních podmínek o poskytování náhrad
cestovních výdajů při cestách v souvislosti s výkonem práce. Rovněž zavádí povinnost
uživatele informovat agenturu práce, která vysílá agenturního zaměstnance k uživateli, o
zahájení práce, pracovních podmínkách a odměňování u uživatele. Tato sféra práva není
doménou rozhodování orgánů veřejné správy. Tato skutečnost sama o sobě zásadně eliminuje
faktor nárůstu případných korupčních rizik.
Navrhovaná právní úprava zasahuje do oblasti zaměstnanosti. Tato sféra práva je doménou
rozhodování orgánů veřejné správy. Tato skutečnost přináší nebezpečí nárůstu případných
korupčních rizik, nikoliv však v oblastech upravených návrhem zákona. V podrobnostech viz
shrnutí závěrečné zprávy RIA.
Cíl
Předkládaný návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž řešení je předkládán.
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. i) Legislativních
pravidel vlády.
Zhodnocení korupčních rizik provedené dle metodiky CIA:
Zásady:
1. Přiměřenost
Opatření jsou navržena tak, aby nedošlo k nepřiměřenému zasahování do svobody
soukromoprávní úpravy pracovněprávních vztahů. Při opatřeních spočívajících ve snaze o
řádnou transpozici požadavků práva EU i při opatřeních vyplývajících z požadavků praxe bylo
použito pouze prostředků nutných k dosažení jejich účelu s tím, že snahou předkladatele je v
co nejmenší možné míře zasahovat do svobody soukromoprávní úpravy pracovněprávních
vztahů. Návrhem nedochází k neúměrnému rozšiřování kompetencí příslušných orgánů veřejné
správy. Nová informační povinnost uživatele vůči agentuře práce, která v rámci nadnárodního
poskytování služeb vysílá agenturního zaměstnance k uživateli (tzv. double posting) z hlediska
svého rozsahu je nezbytná za účelem transpozice standardu prosazovaného Směrnicí, tedy
ochranou těchto zaměstnanců a rovněž zpřesněním podmínek pro agentury práce. Nové
opatření v oblasti odměňování za práci, vysílání pracovníků, tj. rozšíření poskytování odměny
na všechny povinné složky mzdy nebo platu vyplácené v souvislosti s vysíláním zaměstnanců
v rámci nadnárodního poskytování služeb (včetně rozšíření o poskytování náhrad cestovních
výdajů při cestách v souvislosti s výkonem práce) je navrženo tak, aby nedošlo
k nepřiměřenému zasahování do svobody soukromoprávní úpravy pracovněprávních vztahů.
Návrhem opatření v této oblasti se blíže specifikuje minimální sociální standard v případech,
kde dosavadní praxe vykazovala vyšší míru nejistot. Na celkovém nastavení systému
hmotněprávní ochrany pracovních podmínek vysílaných pracovníků v zákoníku práce se jinak
nic nemění. Opatření byla navržena tak, aby prosazovala dodržování základního souboru jasně
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definovaných pracovních a mzdových podmínek, které musí dodržovat poskytovatel služeb
v členském státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, aby byla zajištěna minimální ochrana
dotčených vyslaných pracovníků a to pouze v míře, která je nezbytná. Lze hovořit o transpozici,
jejímž cílem není nadměrně zatěžovat tuzemské zaměstnavatele a právnické nebo fyzické osoby
přijímající na území České republiky nadnárodně poskytované služby.
2. Efektivita
Navržený zákon odpovídá požadavku na efektivitu. Ke kontrole dodržování povinností
vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům práva nebo povinnosti
v pracovněprávních vztazích, včetně povinností v oblasti odměňování za práci, podmínek
provádění srážek z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu a náhrad výdajů
v souvislosti s výkonem práce, je podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
pozdějších předpisů, příslušný Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.
Vynucování plnění výše uvedených povinností bude ponecháno na soudech, protože
pracovněprávní vztahy jsou součást soukromoprávních vztahů.
3. Odpovědnost
Navrhovaným zákonem nedochází k hlubší změně vymezení odpovědnosti. Je z něho zřejmé,
kdo je v dané věci kompetentní rozhodovat a provádět kontroly. Navrhovaná právní úprava činí
odpovědnými v pracovněprávních vztazích i nadále zaměstnavatele i zaměstnance, a to včetně
oblasti odměňování za práci. Tyto sféry jsou součástí soukromého práva a nevede se o nich
řízení.
4. Opravné prostředky
Při uplatňování navržených opatření v oblasti hmotněprávní úpravy v zákoníku práce včetně
nelze předpokládat jakékoliv zásahy orgánů veřejné správy, nevede se řízení, a proto není třeba
stanovovat prostředky účinné obrany. K prostředkům ochrany proti porušení zákonné úpravy
slouží z titulu soukromoprávních vztahů poškozené straně řádné či mimořádné opravné
prostředky uplatněné u věcně a místně příslušného soudu.
5. Kontrolní mechanizmy
Kritérium korupčních příležitostí
Navrhovaná úprava nepřináší žádná nová korupční rizika či příležitosti. Navrhovaná právní
úprava zasahuje do oblasti zaměstnanosti. Tato sféra práva je doménou rozhodování orgánů
veřejné správy. Tato skutečnost přináší nebezpečí nárůstu případných korupčních rizik, nikoliv
však v oblastech upravených návrhem zákona.
Transparence a otevřená data
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Srovnání se stávající legislativou
Prostřednictvím navrhovaného zákona dojde ke zlepšení úrovně ochrany v oblasti vysílání
pracovníků což je jednoznačně deklarováno transponovanou Směrnicí.
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Systematický sběr dat
Data o zjištěných korupčních rizicích budou průběžně vyhodnocována.
Závěr
Vyhodnocením poznatků podle metodiky CIA bylo zjištěno, že navrhovaná novela nepřinese
navýšení korupčních rizik. Vzhledem k základním principům správního řízení a důsledně
uplatňovaným rozhodovacím a kontrolním mechanismům na dotčených správních úřadech,
nezávislosti a nestrannosti justice a kritériím a limitům upraveným v zákoně o inspekci práce
lze předpokládat, že dojde k minimalizaci potenciálních korupčních rizik.

8. 12. Dopady na bezpečnost nebo obranu státu
Vzhledem k povaze navrhovaných změn lze konstatovat, že návrh zákona nemá dopady na
bezpečnost nebo obranu státu, a to i s odkazem na bod 1.4 Identifikace dotčených subjektů
Závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace, podle něhož je možné přesně stanovit, které
subjekty a oblasti navrhovaná úprava ovlivňuje.
9. Kontakt na zpracovatele RIA
JUDr. Karolina Gritzerová
Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor pracovněprávní legislativy
Telefon: 221 992 402
E-mail: karolina.gritzerova@mpsv.cz

Mgr. Michaela Košnarová
Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor pracovněprávní legislativy
Telefon: 221 922 641
E-mail: michaela.kosnarova@mpsv.cz
JUDr. Petr Seidl
Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor služeb trhu práce
Telefon: 950 193 384
E-mail: petr.seidl@mpsv.cz
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