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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

IX. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do dalšího meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 

20. června 2016, s termínem dodání stanovisek do 4. července 2016 s omezením připomínkových míst na Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Úřad vlády – odbor kompatibility, Úřad pro ochranu osobních údajů a Svaz průmyslu a obchodu 

ČR. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Resort  Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

Z V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace RIA – požadujeme 

více kvantitativně popsat dopady na podnikatele, resp. 

zaměstnavatele, pokud to není možné, tak alespoň kvalitativně popsat 

s nějakými příklady dopadů na malou a střední firmu a současně 

ilustrativní příklad dopadů na větší firmu. Dále popsat probíhající 

konzultace v 7. části (na straně 8), kde předkladatel nedostatečně 

vyhodnotil souhrnně průběh a výsledek konzultací s dotčenými 

subjekty, zejména se zástupci zaměstnavatelů. 

Akceptováno 

Přesně kvantifikovaně popsat předmětnou problematiku není zcela reálné. 

Nicméně bude provedeno rozšíření zprávy z hodnocení dopadů regulace RIA 

v následujícím smyslu. Podle informací, které jsou sdělovány Úřadu práce 

České republiky na základě § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, lze sdělit, 

že v měsíci červnu 2016 bylo na území České republiky v rámci poskytování 

služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie 

vysíláno v rámci směrnice 96/71/ES přibližně 2560 zaměstnanců 

zaměstnavatel ke cca 160 tuzemským zaměstnavatelským subjektům. 

Navrhovaná právní úprava též má za cíl reagovat na aktuální situaci, kdy z 

2560 zaměstnanců, kteří byli v červnu 2016 na území České republiky vysláni 

k výkonu práce v rámci uvedené směrnice, bylo cca 2450 zaměstnanců 

ukrajinské státní příslušnosti.  

Se zástupci zaměstnavatelů byla navrhovaná právní úprava konzultována 

v průběhu obou připomínkových řízení. Na okraj podotýkáme, že smyslem 

původního návrhu, který byl podroben „prvnímu“ mezirezortnímu 

připomínkovému řízení, byl minimální zásah do současné legislativy. Na 

základě připomínek ostatních připomínkových míst musel být tento návrh 

přepracován.   

D k čl. I  

Upozorňujeme, že dle čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády se 
Akceptováno 

Normativní text § 1 upraven v souvislosti s připomínkou Ministerstva vnitra 
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slova „na konci textu“ použijí v případě, kdy určitá slova se doplňují 

před znaménko, kterým je ukončen paragraf, odstavec či bod. V 

souvislosti s výše uvedeným, doporučujeme nov. bod 1 uvést v 

následujícím znění: 

„1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta: „Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 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 („nařízení o systému IMI“).“.“. 

tak, aby odpovídal též navrhovanému § 1 zákona o inspekci práce. Poznámka 

pod čarou upravena dle připomínky MPO. 

D k čl. IV  

Dáváme na zvážení, zda přechodné ustanovení nevypustit, jelikož se 

domníváme, že je nadbytečné. Dle ustanovení § 37a a 37b zákona o 

inspekci práce nemohla před účinností navrhovaného zákona 

vzniknout žádná práva a povinnosti, neboť tato ustanovení před 

účinností navrhovaného zákona ještě neplatila. Pokud by práva a 

povinnosti zaváděná v § 37a a 37b byla aplikovatelná i na dobu přede 

dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, jednalo by se o pravou 

retroaktivitu, která je zakázána. 

Akceptováno 

Bude upraveno dle připomínky. 

D k čl. V 

V souladu s čl. 28 odst. 6 písm. d) a odst. 7 Legislativních pravidel 

vlády, doporučujeme uvést ustanovení upravující účinnost v 

samostatné části třetí. 

Akceptováno 

Bude upraveno dle připomínky 

Ministerstvo 

vnitra 

Z K čl. I bodům 4 a 6 – k § 139 odst. 1 a § 140 odst. 1 zákona o 

zaměstnanosti: 

 Požadujeme skutkové podstaty v § 139 odst. 1 písm. h) a § 

140 odst. 1 písm. f) uvést v následujícím znění: „jako osoba uvedená 

v § 136 odst. 1 větě druhé nemá v místě pracoviště kopie dokladů 

prokazující existenci pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1“. 

 Podle § 136 odst. 1 věty druhé není povinnost „uložena“, 

nýbrž povinnost právnické nebo fyzické osobě vzniká ze zákona. 

Nadto ve skutkové podstatě by nemělo být užíváno dvakrát slovo 

„podle“ s odkazem na hmotněprávní ustanovení. Máme za to, že 

upravená skutková podstata bude z tohoto pohledu přesnější. 

Akceptováno 

V kontextu připomínky Svazu průmyslu a obchodu ČR bude osobou dle § 136 

odst. 1 věty druhé ta, která je poskytovatelem přeshraniční služby. 

Z K čl. III bodu 6 – k § 5 odst. 1 písm. n) zákona o inspekci práce: 

 Písmeno n) považujeme za nadbytečné a navrhujeme je 

vypustit, případně je nahradit jinou úpravou. Podle našeho názoru se 

může inspektorát obracet na Úřad i bez výslovné úpravy. Sporné je 

pak hovořit o „podnětu na podání žádosti“. Podnět je obvykle 

Akceptováno 

Bude dle připomínky vypuštěno. 
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spojován s řízením vedeným z moci úřední, kdy je na správním 

orgánu, zda na základě podnětu řízení zahájí nebo nikoliv. V 

navrhované úpravě však o takovou situaci nejde. Není proto vhodné, 

aby bylo na Úřadu, zda žádost o spolupráci orgánu jiného členského 

státu podá, nebo nikoliv. Doporučujeme proto úpravu zpřesnit a 

vyjasnit, za jakých podmínek (jestli vůbec) bude moci Úřad 

„podnětu“ nevyhovět. Ve skutečnosti zřejmě nepůjde o podnět k 

podání žádosti, ale o to, že inspektorát bude žádost podávat 

prostřednictvím Úřadu. Za nejvhodnější bychom tak považovali, aby 

byla úprava upřesněna v tomto smyslu, tedy že inspektorát podává 

žádost prostřednictvím Úřadu. Z hlediska systematiky by pak měl být 

tento proces upraven nikoliv v ustanovení o působnosti inspektorátu, 

ale v samostatném ustanovení. 

Z K čl. III bodu 7 – k § 37a a 37b zákona o inspekci práce: 

 V § 37a a 37b se navrhuje zakotvit institut ručení právnické 

nebo fyzické osoby za úhradu pokuty uložené jiné osobě za spáchání 

přestupku dle § 13 odst. 1 písm. b) nebo správního deliktu dle § 26 

odst. 1 písm. b) zákona o inspekce práce, kterého se dopustila tím, že 

neposkytla vysílanému zaměstnanci mzdu a s ní související plnění ve 

stanovené výši. Současně se zavádí i ručení za úhradu mzdy a 

vyjmenovaných souvisejících nároků vysílanému zaměstnanci. O 

vzniku obou ručení by měl správní orgán vydávat rozhodnutí v 

samostatném řízení. 

 Ačkoliv vnímáme snahu předkladatele řešit závažnou 

problematiku nekalých a podvodných praktik určitých podniků 

zneužívajících volný pohyb služeb, máme za to, že k tomu volí zcela 

nevhodné nástroje. Z titulu plnění koordinační úlohy v oblasti 

správního trestání podle § 12 odst. 2 kompetenčního zákona 

nemůžeme s navrženou úpravou souhlasit, neboť je v příkrém 

rozporu s účelem a principy správního trestání. Konkrétně máme k 

navržené úpravě zejména následující výhrady: 

1) Odpovědností za správní delikt se rozumí odpovědnostní 

vztah mezi pachatelem a státem (zde zastoupeným správním 

orgánem), jehož obsahem je právo, resp. povinnost správního orgánu 

uložit za správní delikt sankci a povinnost pachatele strpět uložení 

sankce. Účelem správní sankce (pokuty) je tedy potrestat pachatele a 

zároveň jej odradit od dalšího protiprávního jednání v budoucnu 

(preventivně-represivní složka sankce). Odpovědnost za správní 

delikt je individuálním vztahem mezi pachatelem a státem, který 

Akceptováno částečně 

 

Ručení za správní delikt navrhované v § 37a zákona o inspekci práce bude 

vypuštěno. Nejedná se v daném případě o opatření, jehož vypuštění by 

způsobovalo nekompatibilitu s právem Evropské unie. 

Nicméně nadále navrhujeme ponechat ručení příjemce služby za úhradu 

dlužné odměny vyslanému zaměstnanci alespoň ve výši minimální mzdy a v 

případě stanoveném v zákoníku práce alespoň ve výši nejnižší úrovně 

zaručené mzdy nebo plat alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy. 

Navrhované řešení, kdy orgán inspekce práce o ručení rozhoduje, je 

příznivější pro vyslaného zaměstnance, než je tomu například u klasického 

ručení, kterého bylo využito ve slovenské právní úpravě představované 

zákonem č. 351/2015 Zz., o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní 

zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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nelze nahradit tím, že se povinnost splnit uloženou sankci (zaplatit 

pokutu), popřípadě splnění povinnosti samotné, přenese na jiný 

subjekt, zde ručitele, neboť účel správního trestání (potrestat a 

odradit) musí směřovat výhradně na pachatele. 

2) Není žádný důvod, aby za porušení veřejnoprávní povinnosti, 

která je uložena určitému subjektu, ručil jiný subjekt. Stát by zde v 

důsledku navržené úpravy přenášel břemeno vymáhání pokuty po 

pachateli deliktu na subjekt od pachatele odlišný. Ačkoliv takový 

subjekt byl účasten na procesu (příjemce služeb), v rámci něhož 

došlo k porušení povinnosti (zaplatit mzdu), nelze na něj z tohoto 

důvodu přenášet břemena související s vymáháním pokuty. Buďto 

totiž je jednání subjektu považováno za nebezpečné pro společnost, a 

pak by měl být subjekt náležitě potrestán a měla by k tomu existovat 

příslušná skutková podstata, anebo ho nelze činit odpovědným nebo 

na něj přenášet břemeno vymáhání pokuty.  

3) Navržená úprava nerespektuje rozdíly mezi veřejným a 

soukromým právem. Povinnost zaplatit pokutu je čistě 

veřejnoprávním důsledkem porušení povinnosti stanovené normami 

veřejného práva.  Příjem pokuty je zpravidla příjmem státního 

rozpočtu, nikdy není příjmem osoby poškozené spácháním deliktu. 

Výplata mzdy je naproti tomu obsahem soukromoprávního vztahu 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Naplněním skutkové 

podstaty deliktu vzniká veřejnoprávní vztah pouze mezi státem na 

straně jedné a pachatelem na straně druhé (k tomu vizte bod 1). 

Nevyplacením mzdy zároveň dochází k porušení povinnosti v rámci 

soukromoprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

zaměstnanec tak získává vůči zaměstnavateli vymahatelný nárok, 

který má však základ v právu soukromém, nikoliv veřejném. Na tom 

nic nemění skutečnost, že veřejnoprávní předpisy stanoví výši 

minimální mzdy. Nevidíme proto důvod, proč by měl být 

soukromoprávní nárok prostřednictvím veřejnoprávního vztahu 

přenášen na jinou soukromou osobu. Správní orgány přitom v zásadě, 

až na stanovené výjimky, nerozhodují o soukromoprávních nárocích.  

4) Ručení jako takové je primárně vlastní právu soukromému (§ 

2018 - § 2028 občanského zákoníku). Je považováno za častý způsob 

zajištění závazku poskytovaného třetí osobou („Kdo věřiteli prohlásí, 

že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli svůj dluh nesplní, stává se 

dlužníkovým ručitelem. Nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po něm 

nic žádat.“), jenž je odlišná od osoby dlužníka a věřitele. Ve své 
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podstatě jde o závazek, kdy se třetí osoba, tedy ručitel, zavazuje vůči 

věřiteli, že splní pohledávku věřitele sama, pokud ji dlužník 

neuspokojí.  Povaha navrženého institutu má však odlišnou povahu, a 

to nejen díky tomu, že se jedná o úpravu ručení v právním předpisu 

veřejného práva, ale ručení vzniká ze zákona bez ohledu na vůli 

ručitele. 

Ručení upravené v soukromém právu je typ zajištění závazku ze 

smlouvy (nikoli z deliktu, resp. porušení práva), které vzniká na 

základě vůle subjektů práva, jež mají vzájemně rovné postavení, 

které plyne z povahy soukromého práva. Ručení tedy vzniká na 

základě vůle subjektů práva, nikoli autoritativním rozhodnutím 

orgánu veřejné moci (správním orgánem). Lze si sice představit a v 

právním řádu takové příklady existují, kdy ručení vzniká přímo ze 

zákona (nikoliv na základě projevu vůle), ovšem zde by měl navíc o 

vzniku ručení rozhodovat správní orgán, tedy jde o situaci podle 

našeho názoru ojedinělou. K tomu dodáváme, že navržená úprava 

sice vyvolává dojem, že ručení vzniká ze zákona a rozhodnutí 

správního orgánu je pouze deklaratorní („o tom, zda ručení vzniklo“), 

nicméně takový závěr považujeme za dosti sporný, neboť správní 

orgán bude muset posoudit, zda tyto osoby mohly o neposkytnutí 

mzdy vědět. Pokud by mělo jít opravdu pouze o deklaratorní 

rozhodnutí, pak by mohl pracovník zřejmě požadovat náhradu mzdy i 

bez vydání takového rozhodnutí. Celá úprava se přitom jeví natolik 

komplikovaná, že není zřejmé, zda opravdu přispěje ke stanovenému 

cíli, tedy aby osoba, pokud možno co nejdříve, obdržela svou 

odměnu za práci. 

5) Není jasné, proč by měl správní orgán rozhodovat o ručení za 

splnění soukromoprávního závazku. Podle našeho názoru by totiž 

zřejmě i v takovém případě byla mzda vymáhána cestou soudní v 

občanském soudním řízení, nikoliv cestou správního řízení. V tomto 

ohledu je úprava podle našeho mínění nejasná a nedomyšlená. 

Upozorňujeme rovněž, že z navržené úpravy není zřejmé, k jakému 

okamžiku by měla být posuzována vědomost ručitele o nevyplacení 

mzdy. Jinak lze mít za to, že pracovník bude moci tuto skutečnost 

ručiteli vždy oznámit, a proto není jasné, proč by správní orgán musel 

rozhodovat, že ručení vzniklo – bylo by pak jednodušší zakotvit 

ručení za zaplacení mzdy ze zákona (bez vazby na spáchání 

správního deliktu). 

6) Podle našeho názoru je třeba rozlišovat nárok zaměstnance 
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na vyplacení mzdy a nárok státu na zaplacení pokuty. V prvním 

případě lze totiž shledat legitimní zájem na dosažení cíle, kterým je 

vyplacení mzdy pracovníka za jeho vykonanou práci a lze v daném 

případě zřejmě přistoupit na tezi, že druhý subjekt měl z nelegální 

práce prospěch, a tedy je legitimní na něm požadovat, aby 

nevyplacenou mzdu vyplatil. Nicméně vzhledem k naznačeným 

problémům je třeba najít jinou cestu, jak takového cíle dosáhnout. Ve 

druhém případě pak legitimní zájem na navržené úpravě absentuje, 

protože je povinností státu vymáhat pokuty, které uložil, pro 

poškozeného zaměstnance taková úprava nemá přitom žádný 

význam. 

7) Jsme si vědomi úpravy v § 141a zákona o zaměstnanosti. I 

tato úprava však v praxi vyvolává řadu otázek. Navíc se v daném 

případě jedná o situaci odlišnou. Podle § 141a zákona o 

zaměstnanosti za úhradu pokuty uložené za přestupek podle § 139 

odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) 

ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická 

osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) 

bodu 3, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako 

subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby. Ačkoliv ani s 

touto úpravou principiálně nesouhlasíme, je zřejmé, že v daném 

případě osoba, jež má být ručitelem, může v případě, že ví, že se 

jedná o nelegální práci, od této spolupráce odstoupit a tím naplnění 

skutkové podstaty odvrátit. Zatímco v případě nevyplacení mzdy 

nemá osoba, která se má stát ručitelem za zaplacení pokuty, možnost, 

jak zabránit pachateli ve spáchání daného deliktu. Může tedy být 

legitimní učinit jí ručitelem za zaplacení mzdy z důvodu, že z 

vykonané práce měla prospěch, nikoliv však za zaplacení pokuty (viz 

výše). 

8) Cíl plynoucí ze směrnice 2014/67/EU je přitom možno 

naplnit jakýmikoli prostředky, přičemž čl. 12 odst. 6 směrnice 

stanoví, že místo pravidel odpovědnosti uvedených v odstavci 2 

mohou členské státy přijmout jiná vhodná donucovací opatření v 

souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy 

a zvyklostmi, což v přímém subdodavatelském vztahu umožní účinné 

a přiměřené sankce vůči příjemci služby s cílem řešit podvodné 

jednání a zneužívání předpisů v situacích, kdy mají pracovníci obtíže 

domoci se svých práv. V čl. 12 odst. 3 směrnice je pak výslovně 

stanoveno, že odpovědnost uvedená v odstavcích 1 a 2 je omezena na 
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práva pracovníka získaná na základě smluvního vztahu mezi 

příjemcem služby a poskytovatelem služby. Je otázkou, zda zaplacení 

pokuty za neposkytnutí mzdy spadá tedy do takového vymezení. 

Domníváme se, že citovanému omezení by vyhovělo pouze ručení za 

zaplacení mzdy jako takové, nikoliv ručení za správní delikt. 

 

Z výše uvedených důvodů se domníváme, že ručení v obou případech 

by mělo být z návrhu vypuštěno a měly by se hledat jednodušší cesty 

k dosažení stanoveného cíle, které nebudou vyvolávat výše popsané 

problémy. 

Z K čl. III bodu 8 – k § 37d zákona o inspekci práce: 

 V odstavci 1 ustanovení se navrhuje, aby pokud příslušný 

orgán nemůže rozhodnutí o uložení pokuty a s ním související 

písemnost doručit zaměstnavateli, považuje se rozhodnutí o uložení 

pokuty za doručené dnem oznámení této skutečnosti příslušnému 

úřadu.  

 Považujeme za nepřijatelné zakotvit fikci doručení bez 

jakýchkoliv záruk pro adresáta, že se o doručované písemnosti vůbec 

dozví (může dozvědět), zvláště v případě když je danou písemností 

rozhodnutí o uložené pokuty. Podle našeho názoru neplyne nutnost 

zavádět takovou konstrukci ani z prováděné směrnice. Pokud požádá 

úřad o doručení rozhodnutí příslušný orgán, ten bude zřejmě 

postupovat podle úpravy doručování v daném státě. Za doručenou 

písemnost by měla být považována taková písemnost, o níž bude 

příslušným orgánem potvrzeno, že byla doručena (třeba i na základě 

fikce doručení za podmínek toho kterého státu). Nelze však jít tak 

daleko, že se stanoví, že i v případě, kdy podle vnitrostátního práva 

by písemnost doručena nebyla, v jiném státě se taková písemnost 

bude považovat za doručenou, a to na základě potvrzení o 

nemožnosti doručit písemnost. 

Akceptováno 
Bude upraveno v následujícím smyslu: 

(1) Rozhodnutí o uložení pokuty či jiné sankce a s ním související písemnosti 

doručuje úřad a inspektorát zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě 

Evropské unie, který vysílá zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního 

poskytování služeb na území České republiky, prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb nebo prostřednictvím příslušného orgánu státní správy 

pověřeného k doručování písemností do ciziny. Pokud se tímto způsobem 

nepodaří písemnost zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě doručit, 

požádá úřad na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie80) příslušný orgán o doručení písemností dle věty 

první. 

(2) Rozhodnutí o uložení pokuty či jiné sankce a s ním související písemnosti 

podle odst. 1 věty druhé se považují za doručené dnem, kdy byly oznámeny 

zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie, který vysílá 

zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na 

území České republiky podle právních předpisů členského státu příslušného 

orgánu.  

 

D K čl. III bodu 7 – k § 37a: 

1. Ustanovení § 37a odst. 1 neodpovídá přestupku podle § 13 

odst. 1 písm. b) a správnímu deliktu podle § 26 odst. 1 písm. b) 

zákona o inspekci práce. Výše uvedeného přestupku nebo správního 

deliktu se osoba dopustí, pokud neposkytne zaměstnanci mzdu nebo 

plat alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě nejnižší úrovně 

zaručené mzdy nebo plat ve stanovené výši. Tato formulace je 

Akceptováno 
Navrhovaný § 37a bude bez náhrady vypuštěn. 
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uvedena i v příslušné zvláštní části důvodové zprávy. § 37a odst. 1 

přitom hovoří o jednání, kdy právnická nebo fyzická osoba 

neposkytla mzdu alespoň ve výši minimální mzdy a v případě 

stanoveném zákoníkem práce alespoň ve výši nejnižší úrovně 

zaručené mzdy nebo plat alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené 

mzdy. § 37b odst. 2 návrhu rovněž používá obrat „plat ve stanovené 

výši“. Doporučujeme nově zaváděná ustanovení (týká se i § 37b odst. 

2) a § 13 odst. 1 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. b) uvést do 

terminologického souladu. 

 D 2. Zároveň upozorňujeme, že v daném případě je zcela 

opomenuta otázka odměn z dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Navrhovaný zákon tak zaměstnance vykonávané 

činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

nijak nechrání. Tato připomínka se vztahuje obdobně i k § 37b. 

Akceptováno 
Navrhovaný § 37a bude bez náhrady vypuštěn. Pokud se týká dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, pak je nutno uvést, že pracovněprávní vztah 

vyslaného zaměstnance se typicky řídí právem státu, ze kterého je 

zaměstnanec vyslán. 

D K čl. III bodu 7 – k § 37b: 

1. V případě zavedení zvýšené ochrany pracovníků, kteří nejsou 

občany České republiky, a ponechání stávajícího právního stavu pro 

občany České republiky je možné takový přístup považovat za 

nerovné zacházení a diskriminaci na základě státní příslušnosti. V 

daném případě se jedná především o ručení příjemce služeb podle 

odstavce 3, kdy například pro vnitrostátní agenturní zaměstnance by 

se daný mechanismus nemohl použít. Dáváme proto na zvážení, zda 

by posílená ochrana neměla platit pro všechny pracovníky stejně bez 

ohledu na jejich státní příslušnost. 

Akceptováno 

Pokud bude zaměstnanec vyslán na území ČR, bude se na něj vztahovat 

ochrana tímto zákonem ukotvená bez ohledu na skutečnost, zda se jedná 

o cizince, občana EU nebo občana ČR.  

 

 

 2. Věta první a věta druhá odst. 2 si navzájem protiřečí. V první 

větě je zavedena vyvratitelná domněnka, dle které zaměstnanci 

přísluší dlužná odměna za práci za každý měsíc jejího neposkytnutí. 

V druhé větě se pak zavádí další vyvratitelná domněnka, podle které 

zaměstnanec vykonával práci 3 měsíce. Doporučujeme na začátek 

druhé věty doplnit např. slova „Není-li prokázána skutečná délka 

výkonu práce“. 

Akceptováno 

Bude upraveno. 

D K čl. III bodu 8 – k § 37d zákona o inspekci práce: 

 Navrhujeme z ustanovení pro nadbytečnost vypustit odstavce 

5 a 7. V případě věcné příslušnosti pro rozhodování o opravném 

prostředku by měla daná skutečnost vyplývat buď ze samotného 

rozhodnutí anebo z právních předpisů upravujících obecně procesní 

Akceptováno částečně - Vysvětleno 

V § 37d odst. 5 nahradit slovo „uložená“ slovem „uložena“. Jinak se jedná 

o přímou transpozici čl. 15 odst. 2 a čl. 18 odst. 1 transponované směrnice. 

Nadto obdobnou úpravu zavedla Slovenská republika do § 7 odst. 7 zákona 

č. 351/2015 Zz., o ceshraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na 
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postup.  

 Při odložení výkonu rozhodnutí v případě napadení 

rozhodnutí podle odstavce 7 daný postup nepovažujeme 

opodstatněný. Rozhodnutí, které již nabylo právní moci, je možné 

napadnout žalobou (druh žaloby a podmínky pro podání žaloby závisí 

na právní úpravě příslušného členského státu Evropské unie), která 

ale může být zamítnuta. V takovém případě nic nebrání pokračovat v 

již dříve zahájeném výkonu rozhodnutí. 

výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

D K čl. I bodu 2 – k § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti: 

 Navrhujeme specifikovat, o jaké evidence se ve větě třetí a 

čtvrté jedná, navrhovanou úpravou je totiž narušena její vazba na 

předchozí text. Doporučujeme proto jednoznačně provázat větu první 

se třetí a větu druhou se čtvrtou. 

Akceptováno 

Dojde k jednoznačnému oddělení obou evidencí. 

D K čl. I bodu 3 – k § 136 odst. 1 zákona o zaměstnanosti: 

1. V případě navrhovaného § 102 odst. 2 se hovoří o 

„zaměstnavateli usazeném v jiném členském státu Evropské unie“, 

zatímco v navrhovaném § 136 odst. 1 se hovoří o „zahraničním 

zaměstnavateli usazeném v jiném členském státu Evropské unie“. 

Chápeme-li smysl navrhované úpravy správně, jedná se v obou 

případech o téhož „zaměstnavatele“ (popřípadě „zahraničního 

zaměstnavatele“). S ohledem na požadavek dodržování jednotné 

terminologie (čl. 40 odst. 1 Legislativních pravidel vlády) 

doporučujeme upravit navrhovaná ustanovení tak, aby spolu byla v 

souladu. Přitom je nutno zdůraznit, že v § 98 písm. k) zákona o 

zaměstnanosti se používá termín „zaměstnavatel usazený v jiném 

členském státu Evropské unie“. Proto by bylo vhodné slovo 

„zahraničním“ v § 136 odst. 1 vypustit. 

Akceptováno 

Bude provedena terminologická úprava. S  ohledem na připomínku Svazu 

průmyslu se však navrhuje vztáhnout povinnost mít v místě pracoviště kopie 

dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu na zaměstnavatele 

usazeného v jiném členském státě Evropské unie. 

D 2. Interpunkce (čárka) v navrhované větě druhé před slovem 

„usazeným“ je nadbytečná, doporučujeme ji proto vypustit. 

Akceptováno 

Bude provedena terminologická úprava. S  ohledem na připomínku Svazu 

průmyslu se však navrhuje vztáhnout povinnost mít v místě pracoviště kopie 

dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu na zaměstnavatele 

usazeného v jiném členském státě Evropské unie. 

D 3. Z navrhovaného ustanovení podle našeho názoru výslovně 

nevyplývá, kterých osob se ono „vyslání“ týká. Doporučujeme tak 

jako v případě navrhovaného § 102 odst. 2 uvést, že se jedná o osoby 

uvedené v § 87 odst. 1 a této změně přizpůsobit znění navrhované 

věty druhé následovně (rovněž po zapracování předchozích 

připomínek uvedených v tomto bodě): 

Vysvětleno 

V případě vysílání pracovníků se nemusí jednat pouze o vysílání osob 

uvedených § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Pokud by byl vyslán v tomto 

režimu do České republiky občan České republiky, pak by se na 

zaměstnavatele nevztahovala povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů o 

pracovněprávním vztahu.  
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„Povinnost podle věty první má rovněž právnická nebo fyzická 

osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem 

usazeným v jiném členském státu Evropské unie, na jejímž základě 

byly tyto osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území České 

republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.“. 

D K poznámkám pod čarou č. 6 a č. 40 v zákoně o inspekci práce: 

 V poznámce pod čarou č. 6 je odkazováno na zákon č. 

1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném 

výdělku, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl ovšem 

zrušen novým zákoníkem práce. Definice mzdy je nově možné nalézt 

v § 109 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb.  

 Podobná situace platí rovněž pro poznámku pod čarou č. 40, 

která ve věci minimální mzdy odkazuje na starý zákoník práce (zák. 

č. 65/1965 Sb.), který byl nahrazen novým zákoníkem práce. 

Minimální mzda je nově upravena v § 111 zák. č. 262/2006 Sb. 

 Doporučujeme proto při příležitosti navrhovaného nového 

uplatnění těchto poznámek pod čarou odkazy v nich obsažené 

aktualizovat. 

Akceptováno 

Bude provedena úprava, odkazy na účinné znění zákoníku práce budou 

ukotveny přímo v navrhovaném normativním textu. 

D K čl. III bodu 2 – k § 3 odst. 3 zákona o inspekci práce: 

1. Doporučujeme s ohledem na čl. 26 odst. 6 Legislativních 

pravidel vlády na začátku písmen a) a b) uvést počáteční malé 

písmeno. 

Akceptováno 

Bude provedena úprava dle připomínky. 

D 2. Doporučujeme v písm. a) bodu 6 přeformulovat danou větu, 

neboť formulace „pracovněprávní vztahy uzavřené mezi 

zaměstnavatelem vysílanými zaměstnanci“ je zavádějící. Lze z ní 

totiž nabýt dojmu, že pracovněprávní vztahy mezi sebou uzavírají 

vysílaní zaměstnanci. 

Akceptováno 

Bude provedena úprava dle připomínky. 

D 3. Předpokládáme, že v ustanovení, v němž je hovořeno o 

členských státech, se mají na mysli členské státy Evropské unie. Tuto 

skutečnost doporučujeme do navrhovaných ustanovení promítnout, 

neboť v zákoně č. 251/2005 Sb. nebyla zavedena legislativní zkratka 

pro tento pojem podle čl. 44 Legislativních pravidel vlády, navíc se v 

některých navrhovaných ustanoveních užívá formulace „jiný členský 

stát Evropské unie“ [například navrhovaný § 37d odst. 2 písm. a)]. 

Tato připomínka se obdobně vztahuje rovněž k čl. III bodům 4, 6 a 8 

Akceptováno 

Bude upraveno. V normativním textu bude rozepsáno, že se jedná o členské 

státy Evropské unie. 
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– k § 3 odst. 3 písm. a) a b), § 4 odst. 2 písm. h), § 5 odst. 1 písm. n), 

§ 37d odst. 2 písm. b), odst. 4, odst. 5 a odst. 7. 

D K čl. III bodu 4 – k § 4 odst. 2 písm. i) zákona o inspekci práce: 

1. Doporučujeme přeformulovat slovní spojení „při poskytování 

nadnárodních služeb“ na „v rámci nadnárodního poskytování služeb“ 

po vzoru navrhovaného § 3 odst. 3 či § 5 odst. 1 písm. n). 

Akceptováno 

Bude provedena úprava dle připomínky. 

D 2. Doporučujeme nahradit formulaci „způsobem umožňující 

dálkový přístup“ (správně by mělo být „umožňujícím“) slovy „na 

svých internetových stránkách“. Tímto dojde k přesnému vymezení 

místa uveřejnění, neboť slova „způsobem umožňujícím dálkový 

přístup“ znamenají kdekoliv na internetu. 

Akceptováno 

Bude provedena úprava dle připomínky. 

D 3. Z návrhu rovněž není zcela jasné, co je možné považovat za 

„další nejvhodnější jazyky“, přičemž ani důvodová zpráva odpověď 

neposkytuje. Této části by měl předkladatel věnovat zvýšenou 

pozornost. 

Akceptováno 

Navrhovaný normativní text bude upraven, že se v daném případě jedná o 

jazyky, kterými vyslaní zaměstnanci nejčastěji hovoří. 

D K čl. III bodu 4 – k poznámce pod čarou č. 80 zákona o inspekci 

práce: 

 Doporučujeme uvést přesný název daného nařízení, který zní 

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (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 („nařízení o systému IMI“)“. 

Akceptováno 

Bude provedena úprava dle připomínky. 

D K čl. III bodu 6 – k § 5 odst. 1 zákona o inspekci práce: 

1. Je třeba upravit text písmen n) a o) tak, aby navazoval na 

návětí odstavce 2. 

Akceptováno 

Bude provedena úprava dle připomínky, přičemž s ohledem na zásadní 

připomínku č. 2 bude písmeno n) vypuštěno. Současně v návaznosti na zásadní 

připomínku OKOM bude toto ustanovení podtrženo jako transpoziční a 

příslušně vykázáno v rozdílové i srovnávací tabulce. 

 

Stávající písm. o) se přejmenuje na písm. n) a upraví se v následujícím smyslu: 

„prostřednictvím úřadu informuje příslušný orgán jiného členského státu 

oprávněného podle práva jiného členského státu poskytovat nebo požadovat 

přeshraniční spolupráci, doručovat a vymáhat rozhodnutí o uložení pokuty či 

jiné sankce při kontrole dodržování právních předpisů upravujících vysílání 

zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb (dále 

jen „příslušný orgán“) o skutečnostech souvisejících s vysláním zaměstnanců, 

v případě, že má pochybnosti o skutečnostech souvisejících s vysláním 

zaměstnance z jiného členského státu k výkonu práce v České republice v 

rámci nadnárodního poskytování služeb“ 
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D 2. Není nám zřejmé, z jakého důvodu je v navrhovaném 

písmenu n) za slovem „služeb“ 

uvedena číslice „1“. 

Akceptováno 

Bude provedena úprava dle připomínky a číslice odstraněna. Viz výše. 

D 3. Doporučujeme v písm. n) u bodu 2 přeformulovat výraz 

„sním“ na „s ním“. 

Akceptováno 

Bude provedena úprava. Viz výše. 

D K čl. III bodu 7 – k § 37a zákona o inspekci práce: 

1. V odstavci 1 je uveden odkaz na definici cizince podle 

zákona o pobytu cizinců a následně je ve výčtu uveden pojem „občan 

Evropské unie“. Podle § 1 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se 

cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České 

republiky, včetně občana Evropské unie. Dle našeho názoru je tedy 

nadbytečné po zavedení legislativní zkratky „cizinci“ uvádět 

opětovně pojem „občan Evropské unie“, který svým charakterem do 

zavedené legislativní zkratky již spadá. 

Akceptováno 

§ 37a bude vypuštěn. 

D 2. Dle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se legislativní 

zkratka uvádí v jednotném čísle, i když text odpovídající zavedené 

legislativní zkratce se v právním předpisu používá v množném čísle. 

Z tohoto důvodu není vhodné zavádět legislativní zkratku „cizinci“. 

Navíc legislativní zkratka by se dle výše uvedeného ustanovení 

Legislativních pravidel vlády měla zavést takovým způsobem, aby 

bylo jednoznačně určitelné, ke kterému slovnímu spojení se zavedená 

legislativní zkratka vztahuje. V daném případě se jedná spíše o 

definici pojmu cizinec ve smyslu chápání daného zákona, než o 

legislativní zkratku. 

Akceptováno 

§ 37a bude vypuštěn. 

 

D 3. V návaznosti na předchozí připomínku upozorňujeme i na 

zavedenou legislativní zkratku „občanu Evropské unie, jeho 

rodinnému příslušníku nebo rodinnému příslušníku občana České 

republiky“. Legislativní zkratka by měla být správně uvedena v 1. 

pádě. Tato zkratka je rovněž dle našeho názoru příliš dlouhá, a 

prakticky tak nedochází ke zkracování používaného výrazu. 

Akceptováno 

§ 37a bude vypuštěn. 

 

D K čl. III bodu 7 – k § 37b odst. 1 zákona o inspekci práce: 

 S ohledem na ostatní navrhovaná ustanovení, ve kterých je 

takto činěno, doporučujeme na prvním místě uvést přestupek podle § 

13 odst. 1 písm. b), zatímco na druhém místě správní delikt podle § 

26 odst. 1 písm. b). 

Akceptováno 

Bude upraveno. 

 

D K čl. III bodu 8 – k § 37c odst. 1 zákona o inspekci práce: 

1. Navrhujeme za slova „České republice“ doplnit čárku, aby 

byla oddělena vedlejší věta od věty hlavní. 

Akceptováno 

Bude upraveno. 
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D 2. Doporučujeme část ustanovení nacházející se za písmenem 

c), které určuje lhůty, ve kterých má Úřad poskytnout informace, 

uvést v samostatném odstavci. Současná struktura odstavce 1 není 

systematicky příliš vhodně nastavena. 

Akceptováno 

Bude upraveno. 

D K čl. III bodu 8 – k § 37d zákona o inspekci práce: 

 V odst. 3 větě první, v části věty za středníkem, 

doporučujeme doplnit, že se jedná o písmeno b) v rámci odstavce 2. 

Akceptováno 

Na základě připomínek Svazu průmyslu, OKOM a Ministerstva vnitra došlo 

k přepracování navrhovaného § 37d zákona o inspekci práce, přičemž tento se 

věnuje doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce 

zaměstnavateli usazenému v České republice a její vymáhání. 

D K čl. IV: 

 Navrhované přechodné ustanovení k zákonu o inspekci práce 

považujeme za nadbytečné. § 37a a 37b jsou nově zaváděny teprve 

prostřednictvím tohoto návrhu, a proto podle navrhované právní 

úpravy nemohla vzniknout práva ani povinnosti. Není proto nutné 

stanovit práva a povinnosti vzniklá přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Pokud by práva a povinnosti zaváděna v § 37a a 37b 

byla aplikovatelná i na dobu přede dnem nabytí účinnosti 

navrhovaného zákona, jednalo by se o pravou retroaktivitu, která je 

až na výjimky zakázána. Doporučujeme proto přechodné ustanovení 

obsažené v čl. IV vypustit.   

Akceptováno 

Přechodné ustanovení bude vypuštěno. 

D K čl. V: 

 Doporučujeme v souladu s čl. 28 odst. 7 ve spojení s čl. 28 

odst. 6 písm. d) Legislativních pravidel vlády uvést ustanovení 

upravující účinnost v samostatné části třetí. 

Akceptováno 

Bude upraveno. 

 

D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 Na str. 2 je zavedena zkratka „o vysílání pracovníků“. Jelikož 

má předkladatel na mysli směrnici 96/71ES, doporučujeme zkratku 

uvést ve znění „směrnice o vysílání pracovníků“. 

Akceptováno 

V návaznosti na připomínku Úřadu na ochranu osobních údajů byla úvodní 

část RIA přepracována. Zkratka dále upravena dle této připomínky 

Ministerstva vnitra. 

 

Úřad vlády 

ČR 

- Odbor 

kompatibility 

D Po stránce formální: 

 

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády (dále jen „LPV“), v platném znění, a z přílohy k 

usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 

znění (dále jen „MP“).  

Akceptováno - vysvětleno 

Dle návrhu OKOM budou provedeny úpravy rozdílové a srovnávací tabulky a 

doplnění důvodové zprávy o předpisy EU, které jsou zohledněny. Dojde 

k úpravě srovnávací a rozdílové tabulky tak, aby korespondovala s rozdílovou 

tabulkou (dle připomínky OKOM). Dojde i k upřesnění konzultací 

provedených na pravidelně se konající bruselské expertní skupině pro 

transpozici směrnice 2014/67/EU.  
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Obecná část DZ neobsahuje předpisy EU, které jsou zohledněny (čl. 

9 odst. 2 písm. e) LPV) a ani s nimi není potvrzena plná slučitelnost 

návrhu (čl. 4 odst. 3 LPV a čl. 17 odst. 1 MP). 

 

Srovnávací tabulka nekoresponduje s rozdílovou tabulkou, vykazuje 

některé články jako transpono-vané právě předkládaným návrhem 

(ID 7925), ačkoliv v rozdílové tabulce tyto články nenajdeme (jedná 

se o čl. 2 písm. a) a c); čl. 4 odst. 1 a odst. 3; čl. 5 odst. 1, odst. 2 

písm. a), b), d), odst. 4 a odst. 5; čl. 7 odst. 1, 5 a 6; čl. 10 odst. 2 a 3; 

celý čl. 16; čl. 17 písm. b); celý čl. 19). Pokud jsou uvedené články 

skutečně transponovány předkládaným návrhem, musí být doplněna 

rozdílová ta-bulka, v opačném případě je nutné upravit tabulku 

srovnávací, event. i prokázat způsob transpozice těchto ustanovení v 

platném právním řádě ČR.  

 

Předkladatel v části 7. závěrečné zprávy RIA konstatuje, že 

navrhované změny byly průběžně dis-kutovány zejména na 

pravidelně se konající bruselské expertní skupině pro transpozici 

směrnice 2014/67/EU. Žádáme proto, aby důvodová zpráva byla 

podle čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV doplněna též o výsledky jednání a 

konzultací s orgány EU týkajících se navržené právní úpravy, včetně 

závěrů a závazků, které z těchto jednání vyplynuly. 

D Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Cílem předloženého návrhu zákona je transpozice směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 

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 („nařízení o systému IMI“), která měla být 

transponována již do 18. června 2016. 

 

Předloženého návrhu se dotýká také směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 

fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

Akceptováno 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vycházelo při transpozici uvedené 

směrnice kromě jiného též ze způsobu, jakým předmětnou směrnici 

transponovaly také jiné členské státy Evropské unie. Zejména lze upozornit na 

slovenský zákon č. 351/2015 Zz., o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní 

zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Podotýkáme, že Slovensko vykázalo Evropské komisi 

tuto oblast za plně transponovanou.  Důvodová zpráva bude rozšířena též ve 

vztahu k uvedeným dotčeným směrnicím. 
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těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů),  a také nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (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 („nařízení o systému IMI“). 

Z K části první, článku I. – novele zákona o zaměstnanosti: 

K bodu 2 (§ 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti): 

K tomuto bodu vznesl odbor kompatibility připomínku již v rámci 

prvního připomínkového řízení. Předepsaná evidence má obsahovat 

mimo jiné také údaj o pohlaví fyzické osoby, o které se evidence 

vede. Tato část návrhu je podtržena a zároveň se v důvodové zprávě 

k tomuto bodu dovídáme, že vedení evidence je možné po 

zaměstnavateli vyžadovat pouze v míře stanovené směrnicí. Z 

uvedeného tedy plyne dojem, že údaj o pohlaví je požadavek 

směrnice 2014/67/EU, což není pravda. Naopak směrnice 95/46/ES 

v čl. 6 odst. 1 písm. c) stanoví povinnost zpracovávat osobní údaje 

přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro 

které jsou sbírány.  

Předkladatel již v návrhu vypořádání tohoto bodu v rámci prvního 

připomínkového řízení připomínku akceptoval a slíbil upřesnění 

důvodové zprávy k tomuto bodu a doplnění odůvodnění požadavku 

údaje o pohlaví a zároveň uvedl, že uvedenou část nepodtrhne jako 

transpoziční, což se ovšem nestalo. 

 

Akceptováno 

V daném případě doplníme důvodovou zprávu a upřesníme, že informace o 

pohlaví vysílaných osob není požadavek směrnice, tedy ustanovení nebude 

podtrženo jako transpoziční. Tento návrh však fakticky vyžadování 

dosavadních informací ukotvených v § 102 odst. 2 zásadním způsobem 

zužuje a to právě s ohledem na požadavek této směrnice ukotvený ve čl. 6 

odst. 1 písm. c), což zřejmě vede k nepřesné interpretaci.  Tato část pak 

nebude v návrhu podtržena jako transpoziční. 

 

Z K  bodu 1 a (§ 1 zákona o zaměstnanosti):  

Doplnění směrnice do poznámky pod čarou navrhujeme označit jako 

transpozici, neboť povinnost odkázat na tuto směrnici vyplývá přímo 

ze směrnice 2014/67/EU (čl. 23 odst. 1); ustanovení je i součástí 

rozdílové tabulky. 

 

Akceptováno 

V poznámce pod čarou označíme doplnění provedené tímto zákonem jako 

transpoziční. Současně bude v návaznosti na doporučující připomínku OKOM 

upraveno paragrafované znění, tak, aby odpovídalo navrhované úpravě zákona 

o inspekci práce. 

 

D Na str. 3 rozdílové tabulky je u čl. I bodu 4. nutno opravit slova 

„podle § 139 odst. 1“ na slova „podle § 136 odst. 1“. 
Akceptováno 

Provedeme navrhovanou opravu na slova „podle § 136 odst. 1“.  

D Nad rámec posuzování slučitelnosti k této části: 

Znění § 1 novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je 

zastaralé, tj. neodpovídá čl. 48 LPV. To kontrastuje se zároveň 

předkládanou novelou zákona o inspekci práce. 

Akceptováno 

Bude provedena úprava. 

Z K části druhé, článku III. – novele zákona o inspekci práce: 

K  bodu 1. (§ 1 zákona o inspekci práce):  
Akceptováno 

Bude provedena úprava. 
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Doplnění směrnice do poznámky pod čarou navrhujeme označit jako 

transpozici, neboť po-vinnost odkázat na tuto směrnici vyplývá přímo 

ze směrnice 2014/67/EU (čl. 23 odst. 1); ustanovení je i součástí 

rozdílové tabulky. 

Z K bodu 2. (§ 3 odst. 3 zákona o inspekci práce): 

Ustanovení se snaží zapracovat zejména čl. 4 odst. 2 směrnice 

2014/67/EU (viz text v § 3 odst. 3 písm. a)), a zřejmě i čl. 4 odst. 3 

téže směrnice (viz text v § 3 odst. 3 písmeni b)). Jak je uvedeno 

výše, implementace čl. 4 odst. 3 směrnice není vykázána. 

Věcně uvádíme, že ustanovení je doslovným opisem směrnice, které 

však v českých podmínkách nedává příliš velký smysl. Navrhujeme 

např. následující úpravy: 

- druhou větu v návětí odst. 3 („Za účelem identifikace…“) 

přeformulovat tak, aby nebylo ma-toucí vůči písm. a) a b), kde se 

objevují další účely, a aby z ní vyplývalo to, co stanoví čl. 4 odst. 1 

směrnice (který není tedy v RT vykázán), tj. že skutečnosti, jež se 

posuzují podle odstavce 2 a 3 tohoto unijního ustanovení 

(transponované do odstavců 2 a 3 § 3), jsou vy-mezeny 

demonstrativně, nikoli tedy taxativně, jak se tváří navrhovaná 

úprava; 

- v písm. a) vypustit první spojení „v jiném členském státě“ 

užité v úvodní části ustanovení § 3 písm. a), neboť zřejmě se 

posouzení charakteru výkonu činností má týkat tohoto zaměst-

navatele globálně (viz úvodní část ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice). 

U druhého výskytu spojení „v jiném členském státě“ je pak nutno za 

slovy „v jiném členském státě“ uvést, že se má jednat o členský stát 

usazení; dále je vhodné specifikovat, co se míní „interním řízením“; 

není ani zřejmé, co je „širším časovým obdobím“ – zřejmě by mělo 

být v textu uvedeno, co se jím zpravidla míní, nebo alespoň určitý 

návod na posuzování vysvětlen v důvodové zprávě; rovněž sousloví 

„se provede“ nezakládá povinnost žádnému subjektu – má-li se 

jednat o Úřad a inspektoráty, je nutno to jasně uvést; 

- v písm. a) bod 3 se zřejmě slovy „místo, kde má 

zaměstnavatel povolení“ míní stát, který zaměstnavateli vydal 

povolení“ k výkonu příslušné činnosti; 

- v písm. b) v návětí zřejmě za slovy „zda vyslaný 

zaměstnanec“ chybí slovo „dočasně“ – nemá se jednat o případ, kdy 

obvykle pracuje v jiném členském státě; dále v bodě 2. není zřejmé, 

z jakého ustanovení směrnice se vychází – má se snad jednat o 

Akceptováno - vysvětleno 

Cílem ustanovení je zapracování čl. 4 odst. 1, 2 a 3 směrnice 2014/67/EU, 

přičemž bude vykázána též implementace čl. 3, která v předloženém materiálu 

vykázána nebyla. Paragrafované znění vychází z téměř doslovného znění 

dotčené směrnice. 

Pokud se týká písm. a) navrhovaného ustanovení, pak jeho cílem je zjistit, zda 

sídlo v jiném členském státě, ze kterého je zaměstnanec vysílán do České 

republiky (a naopak) není pouze formální.  Pokud bychom vypustili spojení „v 

jiném členském státě“ nebo vypustili „ve státě usazení“, pak by ustanovení 

ztratilo smysl. Stran definice „čistě interního řízení“ lze podotknout, že tento 

pojem přímo směrnice nedefinuje, vysvětlení neobsahuje ani odůvodnění, 

proto bylo vypuštěno. V případě navrhovaného § 3 písm. b) bodu 2 se nejedná 

o transpozici čl. 4 odst. 3 písm. c) směrnice 2014/67/EU. 

 

Upravený návrh § 3 odst. 3 zákona o inspekci práce v následujícím smyslu 

 

„(3) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování právních předpisů 

upravujících právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci 

nadnárodního poskytování služeb79, přičemž ve vzájemné souvislosti posuzují 

zejména následující skutečnosti: 

a) za účelem zjištění, zda zaměstnavatel vykonává podstatné činnosti, úřad a 

inspektoráty provedou celkové posouzení všech skutečností charakterizujících 

činnosti, jež provádí zaměstnavatel v České republice, popřípadě též v jiném 

členském státě Evropské unie, v němž je usazen, přičemž se vezme v úvahu 

období 5 let předcházející vyslání zaměstnance; při tomto posouzení jsou 

zohledněny zejména následující skutečnosti: 

1. místo, kde má zaměstnavatel své sídlo, správu a využívá kancelářské 

prostory, 

2. místo, kde zaměstnavatel platí daně a příspěvky sociálního pojištění,  

3. členský stát, který vydal zaměstnavateli povolení k výkonu příslušné 
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implementaci čl. 4 odst. 3 písm. c) směrnice 2014/67/EU? činnosti, případně, kde je zaregistrován u obchodní komory nebo jiných 

profesních subjektů, 

4. místo, kde zaměstnavatel vykonává hlavní předmět podnikání, a kde 

zaměstnává zaměstnance vykonávající administrativní práce, 

5. místo, kde zaměstnavatel přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu 

a odkud jsou zaměstnanci vysíláni, 

6. rozhodné právo, kterým se řídí pracovněprávní vztahy uzavřené mezi 

zaměstnavatelem a vysílanými zaměstnanci, 

7. počet zaměstnavatelem realizovaných nadnárodních služeb nebo výše 

obratu uskutečněného v jiném členském státě Evropské unie s přihlédnutím 

ke specifické situaci zejména nově založených podniků a malých a středních 

podniků. 

b) za účelem zjištění, v jakém členském státě Evropské unie zaměstnanec 

dočasně vyslaný k výkonu práce v České republice obvykle koná práci, se 

zkoumají veškeré skutečnosti charakterizující tuto práci a zaměstnance, 

přičemž je zkoumáno zejména 

1. zda zaměstnanec vykonává práci v České republice po omezenou dobu, 

2. místo, kde zaměstnanec obvykle pracuje, 

3. datum, ke kterému bylo vyslání zaměstnance zahájeno, 

4. zda se zaměstnanec po skončení vyslání vrací do jiného členského státu 

Evropské unie, ze kterého byl vyslán, anebo má v tomto jiném členském státě 

Evropské unie pokračovat ve výkonu práce,  

5. povaha vykonávaných činností, 

6. skutečnost, zda dopravu, stravování a ubytování poskytuje nebo proplácí 

zaměstnavatel, který zaměstnance vysílá, a způsob jejich poskytování nebo 

proplácení; 

7. zda pracovní místo bylo opakovaně obsazované týmž nebo jiným 

zaměstnancem. 

Z K bodu 4. (§ 4 odst. 2 zákona o inspekci práce): 

Z rozdílové tabulky k uvedenému ustanovení vyplývá, že relevantní 

jsou pouze vybraná ustanovení čl. 2, 3, 5 a 6 směrnice 2014/67/EU. 

Není pak vůbec zřejmé, kde je implementován např. čl. 5 odst. 2 

písm. a), b) či c) směrnice 2014/67/EU (kde je zajištěna povinnost 

mít celostátní webovou adresu s informacemi, kdo ji povede?, kde je 

zajištěna povinnost bezplatně poskytovat informace, a to mj. pokud 

Akceptováno - vysvětleno 

Pokud se týká zveřejňování informací ve vhodných jazycích, pak se navrhoval 

§ 4 odst. 2 písm. i) zákona o inspekci práci, který uvádí, že Státní úřad 

inspekce práce poskytuje na svých internetových stránkách v českém jazyce a 

v dalších jazycích nejčastěji používaných dočasně vysílanými zaměstnanci 

aktuální informace o pracovních podmínkách zaměstnanců vyslaných k 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAE9C55UQ)



18 
 

možno i v podobě letáků?). Pouhou administrativní praxí dále není 

možno vykázat ani provedení čl. 5 odst. 2 písm. e) a f) směrnice 

2014/67/EU (určit osobu pověřenou vyřizováním žádosti o 

informace, zajistit aktuálnost informací pro jednotlivé země). 

výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. Tyto informace Úřad 

zpřístupní i jinými vhodnými způsoby, a na žádost osoby se zdravotním 

postižením také v podobě, v níž se s nimi tato osoba může seznámit. Povinnost 

bezplatně poskytovat informace je již ukotvena v § 5 odst. 1 písm. k) zákona o 

inspekci práce. 

 

Upravený návrh § 4 odst. 2 zákona o inspekci práce 

„Úřad… 

„g) podává žádosti o pomoc, informace, oznámení či vymáhání pokuty 

nebo jiné sankce na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie80), přičemž žádost úřadu o vymáhání pokuty nebo jiné 

sankce, jakož i oznámení rozhodnutí, na jehož základě je příslušná pokuta 

nebo jiná sankce ukládána, obsahuje alespoň: 

1. jméno a známou adresu zaměstnavatele a veškeré ostatní příslušné údaje 

nebo informace nezbytné pro jeho identifikaci, 

2. shrnutí skutečností a okolností, za nichž došlo k porušení právních 

předpisů, povahu tohoto porušení a výčet příslušných právních předpisů, 

3. nástroj umožňující vymahatelnost v jiném členském státě Evropské unie 

a veškeré další příslušné informace nebo doklady, včetně informací a dokladů 

právní povahy, které se týkají související pohledávky, pokuty nebo jiné 

sankce, 

4. v případě oznámení rozhodnutí účel oznámení a lhůtu pro jeho provedení, 

5. v případě žádosti o vymáhání pokuty nebo jiné sankce datum, kdy se stalo 

rozhodnutí vykonatelným, popis povahy a výše pokuty nebo jiné sankce, 

veškeré informace důležité pro její vymáhání, včetně skutečnosti zda, a 

případně jak bylo rozhodnutí zaměstnavateli doručeno, včetně sdělení úřadu, 

zda proti uložení pokuty nebo jiné sankce lze podat další opravný prostředek. 

h) sděluje příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie 

skutečnosti naznačující porušování právních předpisů v oblasti vysílání 

zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb a informuje 

Evropskou komisi o přetrvávajících problémech při výměně informací 

s jinými členskými státy Evropské unie v této oblasti, 

i) poskytuje na svých internetových stránkách v českém jazyce a v 

dalších jazycích nejčastěji používaných dočasně vysílanými zaměstnanci 

Z V § 4 odst. 2 písm. g) by mělo být alespoň uvedeno, žádosti o co se 

podávají na jednotném formuláři. K tomu podotýkáme, že za 

důležité považujeme provedení implementace čl. 16 odst. 1 a 2, 

který se týká vymáhání správních sankcí nebo pokut na základě 

dožádání do jiného členského státu EU. Toto důležité ustanovení 

nijak provedeno není, § 4 odst. 2 písm. g), resp. důvodová zpráva k 

němu, se k této záležitosti nijak nevyjadřuje. 

D § 4 odst. 2 písm. h) zní tak, že informace budou předávány i v jiných 

případech, než při vy-sílání pracovníků v rámci poskytování služeb. 

Úprava tak jde nad rámec směrnice 2014/67/EU. Dále není jasné, 

jaký je vztah tohoto ustanovení k čl. 7 odst. 4 směrnice 2014/67/EU, 

který se týká již i možných nesrovnalostí, o kterých se má bez 

zbytečného prodlení informovat dotčený jiný členský stát, tedy 

nikoliv Evropské komise. 

Z Z § 4 odst. 2 písm. h) ani i) neplyne, zda zde existuje nějaký vztah k 

čl. 12 odst. 7 směrnice 2014/67/EU – v rámci boje proti podvodům 

mají členské státy informovat Komisi o přijatých opat-řeních v této 

oblasti a tyto informace zpřístupnit. Povinnosti 

informovat/zveřejňovat opatření o boji proti podvodům by rovněž 

měla být stanovena. 
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aktuální informace o pracovních podmínkách zaměstnanců vyslaných k 

výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. Tyto informace úřad 

zpřístupní i jinými vhodnými způsoby, a na žádost osoby se zdravotním 

postižením také v podobě, v níž se s nimi tato osoba může seznámit. 

Z K  bodu 4. (pozn. pod čarou č. 80 zákona o inspekci práce): 

Citaci nařízení č. 1024/2012  požadujeme upravit dle znění, které je 

uvedené v Úředním věstníku EU – tj. Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (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 („nařízení 

o systému IMI“), v platném znění. 

Akceptováno 

Citace nařízení bude upravena následovně: „Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (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 („nařízení o systému IMI“), v platném znění.“ 

Z K bodu 6. (§ 5 odst. 1 písm. n) a o) zákona o inspekci práce):  

Jaký je vztah tohoto ustanovení ke směrnici 2014/67/EU? 

Předkladatel nevykazuje žádný vztah, relevantním by ale mohl být 

čl. 7 směrnice 2014/67/EU (např. odst. 4?), popř. některá další usta-

novení směrnice. 

Akceptováno 

V návaznosti na připomínku OKOM a Ministerstva vnitra bude písm. n) 

vypuštěno, neboť inspektorát se může obracet na úřad i bez výslovné úpravy.  

Stávající písm. o) se přejmenuje na písm. n) a upraví se tak, že: 

prostřednictvím úřadu informuje příslušný orgán jiného členského státu 

Evropské unie oprávněný podle práva jiného členského státu Evropské unie 

poskytovat nebo požadovat přeshraniční spolupráci, doručovat a vymáhat 

rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce při kontrole dodržování 

právních předpisů upravujících vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci 

nadnárodního poskytování služeb (dále jen „příslušný orgán“) o skutečnostech 

souvisejících s vysláním zaměstnanců, v případě, že má pochybnosti o 

skutečnostech souvisejících s vysláním zaměstnance z jiného členského státu 

Evropské unie k výkonu práce v České republice v rámci nadnárodního 

poskytování služeb.“. 

Současně bude toto ustanovení podtrženo jako transpoziční a příslušně 

vykázáno v rozdílové i srovnávací tabulce. 

D K bodu 7. (§ 37a a 37b zákona o inspekci práce): 

Doporučujeme § 37a odst. 1 zjednodušit, resp. přeformulovat tak, 

aby byl srozumitelný. Dále máme za to, že „jiná právnická nebo 

fyzická osoba“ v § 37a odst. 1 a § 37b odst. 3 má být asi osoba 

zahraniční z jiného členského státu EU (což není z návrhu zřejmé). 

Požadujeme upravit, resp. alespoň vyjasnit, kdo je z hlediska 

transpozice čl. 12 směrnice 2014/67/EU „právnickou nebo fyzickou 

Akceptováno 

Vzhledem k připomínkám Ministerstva vnitra a Svazu průmyslu a dopravy 

navrhujeme navrhovaný § 37a zákona o inspekci práce vypustit a 

přeformulovat dle připomínek § 37b (který se přejmenuje na § 37a) přibližně 

v následujícím znění. Zavedení institutu ručení za neuhrazenou pokutu není 

nezbytné pro dosažení plné transpozice směrnice.:   
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osobou“ a kdo „jinou právnickou nebo fyzickou osobou“. „§ 37a 

(1) Právnická nebo fyzická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za 

přestupek podle § 13 odst. 1 písm. b) nebo za správní delikt podle § 26 odst. 1 

písm. b) je povinna uhradit 

a) dlužnou odměnu zaměstnanci, který byl vyslán na území České republiky, 

a kterému nebyla poskytnuta mzda alespoň ve výši minimální mzdy podle § 

111 zákoníku práce a v případě stanoveném v zákoníku práce alespoň ve výši 

nejnižší úrovně zaručené mzdy podle § 112 zákoníku práce nebo plat alespoň 

ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy,  

b) náklady související s doručením dlužné odměny podle písmene a), a to i do 

státu, jehož je zaměstnanec, který byl vyslán na území České republiky 

k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, občanem, anebo v 

případě, že je osobou bez státního občanství, do státu jeho posledního bydliště, 

popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. 

(2) Má se za to, že dlužná odměna podle odstavce 1 písm. a) přísluší ve výši 

základní měsíční sazby minimální mzdy za každý měsíc neposkytnutí mzdy 

nebo platu, alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě nejnižší úrovně 

zaručené mzdy nebo plat ve stanovené výši. Není-li prokázána skutečná délka 

výkonu práce, má se za to, že zaměstnanec, který byl vyslán na území České 

republiky k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, 

vykonával práci 3 měsíce. 

(3) Za splnění povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a b) ručí právnická nebo 

fyzická osoba, ke které na základě uzavřené smlouvy vyslal k plnění úkolů 

vyplývajících z této smlouvy zaměstnavatel usazený v jiném členském státu 

Evropské unie, jež neposkytl zaměstnanci, který byl vyslán na území České 

republiky k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, mzdu 

alespoň ve výši minimální mzdy a v případě stanoveném v zákoníku práce 

alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo plat alespoň ve výši 

nejnižší úrovně zaručené mzdy. Ručení vzniká pouze v případě, pokud o 

neposkytnutí mzdy nebo platu alespoň ve výši minimální mzdy, popřípadě 

nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo platu ve stanovené výši tato osoba věděla 

nebo při vynaložení náležité péče vědět měla a mohla. 

(4) O tom, zda ručení podle odstavce 3 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá úřad 

nebo inspektorát, který o uložení pokuty rozhodoval v prvním stupni, 

Z V § 37b odst. 1 písm. b) je nutno zohlednit, že občan EU vůbec 

nemusí pobývat ve státě, jehož je občanem, ani nemusí mít v jiném 

státě povolen pobyt – v případě těchto osob musí postačit uvedení 

bydliště. 

D Co se týče výkaznictví, § 37a odst. 2 a § 37b odst. 2 a 4 nejsou 

implementační, neměly by takto tudíž být vykazovány. 

Z Na okraj a v návaznosti na připomínky k části formální uvádíme, že 

předkladatel dle srovnávací tabulky hodlá transponovat i čl. 12 odst. 

2, a 3 až 6 směrnice 2014/67/EU. To je skutečně záměr? Pak je 

nutno upravit nejen výkaznictví a provést transpozici, ale i uvést, 

proč je nutno využít výjimek, a to zejména rozšiřující výjimky v čl. 

12 odst. 4 směrnice. 
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rozhodnutí. Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději do 90 dnů 

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 

13 odst. 1 písm. b) nebo za správní delikt podle § 26 odst. 1 písm. b). 

 

Současně předmětné odstavce 2 a 4 nebudou vykázány jako transpoziční. 

V případě vedeného ustanovení se jedná o transpozici čl. 12 odst. 6 směrnice 

2014/67/EU. 

Z K bodu 8. (§ 37c a § 37d zákona o inspekci práce): 

Ustanovení § 37c počítá s výměnou informací a spoluprací s jinými 

členskými státy EU. Čl. 6 odst. 6 směrnice 2014/67/EU se však týká 

i Evropské komise, tj. povinnosti a zejména lhůty se nemohou 

vztahovat pouze na členské státy. 

Akceptováno 

§ 37c se přejmenuje na § 37b, jehož odst. 1 bude doplněn též o Evropskou 

Komisi následujícím způsobem:  Úřad ve spolupráci s inspektoráty na základě 

odůvodněné žádosti příslušného orgánu nebo Evropské komise podané na 

jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie80), která se týká zaměstnavatele usazeného v České republice bezplatně.  

Z Dále, ač se uvedené ustanovení § 37c týká kompetencí Úřadu (ve 

spolupráci s inspektoráty), vůbec nezohledňuje oblast vymáhání a 

uznávání rozhodnutí, což je rovněž velmi významná oblast 

kompetencí, upravená ve směrnici 2014/67/EU zejm. v čl. 15 až 18. 

V textu návrhu nadepsaném „Doručování“ se sice v § 37d odst. 2 

písm. b) uvádí, že „Úřad…. zabezpečí vymáhání pokuty“, toto 

ustanovení je ale jednak nesystematicky zařazené, a jednak 

nedostatečné. Oblast vymáhání a uznávání rozhodnutí by tak měla 

být upravena v § 37c, a dále není zohledněno, že směrnice 

2014/67/EU upravuje např. v čl. 17 a 18 důvody pro odmítnutí 

žádosti a pozastavení. Celá oblast vymáhání pokut (od čl. 13 

směrnice 2014/67/EU) je tudíž do návrhu zakomponována zmatečně 

a neúplně. Jak je uvedeno výše, není ani zřejmé provedení čl. 16 

(náležitosti žádosti dožadujícího orgánu o vymáhání). 

Akceptováno 

Jak uvádí odůvodnění směrnice, uznávání rozhodnutí ukládajících pokuty 

nebo jiné správní sankce a žádosti o vymáhání této pokuty nebo jiné sankce by 

mělo být založeno na zásadě vzájemné důvěry. Za tímto účelem by se mělo 

neuznání nebo odmítnutí uznání pokuty nebo jiné správní sankce omezit pouze 

na nutné minimum. Obdobně, jako je tomu na Slovensku, též legislativní 

návrh předložený do mezirezortního připomínkového řízení v § 37d odst. 4 

zákona o inspekci práce stanovil výjimku: „Pravomocné a vykonatelné 

rozhodnutí přiložené k této žádosti je exekučním titulem  a nepodléhá uznání 

v České republice.“  

Současně navrhujeme přibližně následující úpravy v oblasti doručování a 

vymáhání pokut či jiných sankcí. 

„§ 37c 

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli 

usazenému v jiném členském státě Evropské unie a její vymáhání 

 

(1) Rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce a s ním související 

písemnosti doručuje úřad a inspektorát zaměstnavateli usazenému v jiném 

členském státě Evropské unie, který vysílá zaměstnance k výkonu práce v 

rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, 

Z V § 37d odst. 7 se v rámci „Doručování“ mluví o odložení 

rozhodnutí, došlo-li k napadení rozhodnutí podle právních předpisů 

jiného členského státu. Čl. 18 směrnice 2014/67/EU ale říká, že se 

vymáhání pokuty pozastaví, dokud se o věci nerozhodne v 

dožadujícím členském státě. Jakmile tedy překážka vymáhání 

pomine, má se v postupu pokračovat, tedy jde pouze o přerušení.  

V této souvislosti také poznamenáváme, že není jasné, jakým 

způsobem se uplatní institut odložení, resp. přerušení exekučního 
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řízení podle správního řádu, a je tedy nutné vztah těchto předpisů 

vyjasnit. 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím 

příslušného orgánu státní správy pověřeného k doručování písemností do 

ciziny. Pokud se tímto způsobem nepodaří písemnost zaměstnavateli 

usazenému v jiném členském státě Evropské unie doručit, požádá úřad na 

jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie80) příslušný orgán o doručení písemností podle věty první. 

(2) Rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce a s ním související 

písemnosti podle odstavce 1 věty druhé se považují za doručené dnem, kdy 

byly oznámeny zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské 

unie, který vysílá zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního 

poskytování služeb na území České republiky podle právních předpisů 

členského státu Evropské unie, jehož orgán byl požádán o doručení písemnosti 

postupem podle odstavce 1 věty druhé. 

(3) Pokud zaměstnavatel usazený v jiném členském státě Evropské unie, který 

vysílá zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb 

na území České republiky, nesplnil dobrovolně povinnost na základě 

pravomocného a vykonatelného rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce 

v České republice v určené lhůtě, požádá úřad na jednotném formuláři 

postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie80) o výkon 

rozhodnutí příslušný orgán. Přijetím žádosti příslušného orgánu podle věty 

první zaniká pohledávka České republiky. 

4) V případě, že rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce, o jehož výkon 

úřad požádal podle odstavce 3, bylo napadeno v souladu s právními předpisy 

České republiky, oznámí úřad tuto skutečnost bezodkladně příslušnému 

orgánu jiného členského státu Evropské unie. 

 

§ 37d 

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce 

zaměstnavateli usazenému v České republice a její vymáhání 

 

(1) Úřad na základě žádosti příslušného orgánu podané na jednotném 

formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie80) 

a) doručí zaměstnavateli usazenému v České republice vysílajícímu zaměstnance 

k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného 

Z Zároveň směrnice 2014/67/EU v čl. 18 odst. 1 pododst. 2 uvádí, že 

pokutu lze napadnout pouze v dožadujícím členském státě. Toto 

důležité ustanovení týkající se správní / soudní příslušnosti návrh 

opomíjí (§ 37d odst. 5 návrhu je nejasný, ač zřejmě měl záměr čl. 18 

vyhovět?). Je nutno ji jasně upravit, zřejmě i v návaznosti na ZMPS. 
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členského státu Evropské unie rozhodnutí o uložení pokuty vydané v jiném 

členském státě Evropské unie, nebo 

b) zabezpečí výkon pravomocného a vykonatelného rozhodnutí vydaného v jiném 

členském státě Evropské unie podle právních předpisů České republiky. 

(2) Úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od 

přijetí žádosti podle odstavce 2 doručí zaměstnavateli usazenému v České 

republice vysílajícímu zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního 

poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie rozhodnutí 

o uložení pokuty a doručí podle písmene b) obecnému správci daně podle 

zvláštního právního předpisu žádost o vymáhání pokuty.  

(3) Úřad odmítne žádost podle odstavce 1, pokud žádost není úplná anebo 

pokud zjevně neodpovídá příslušnému rozhodnutí. Úřad může odmítnout 

žádost, pokud je zjevné, že vymáhání pokuty či jiné sankce by bylo 

nehospodárné. 

(4) Pokud se neuplatní postup podle odstavce 3, úřad postoupí žádost 

vymáhání pokuty nebo jiné sankce uložené pravomocným a vykonatelným 

rozhodnutím vydaným v jiném členském státě Evropské unie obecnému 

správci daně. Pokuta uložená v jiném členském státě Evropské unie je 

příjmem státního rozpočtu, který spravuje a vymáhá obecný správce daně 

podle jiného právního předpisu. Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí 

přiložené k této žádosti je exekučním titulem a nepodléhá uznání v České 

republice.  

(5) Opravný prostředek proti rozhodnutí o uložení pokuty se předkládá orgánu 

určenému v tomto rozhodnutí nebo orgánu určenému právními předpisy jiného 

členského státu Evropské unie, ve kterém byla pokuta uložená. 

(6) Úřad informuje bez zbytečného odkladu příslušný orgán o  

a) úkonech, které byly uskutečněny na základě jeho žádosti podle odstavce 1 a 

datu doručení rozhodnutí, 

b) důvodech odmítnutí žádosti. 

(7) Pokud po přijetí žádosti podle odstavce 1) písm. b) došlo k napadení 

rozhodnutí podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, ve 

kterém byla pokuta uložena, bude výkon tohoto rozhodnutí přerušen dokud v 

této věci nerozhodne příslušný subjekt nebo orgán jiného členského státu 

Evropské unie. 
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(8) Pokutu uloženou v jiné měně než je česká koruna převede úřad na české 

koruny podle kursů devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou 

platných v den uložení pokuty.“. 

D Z hlediska legislativně technického navrhujeme: 

V § 37c odst. 1 písm. a) – zřejmě má být místo slova „kontrolou“ 

uvedeno slovo „kontroly“; 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

D V § 37c odst. 3 – slova „zaměstnavatele z jiného členského státu“ je 

nutno nahradit slovy „zaměst-navatele usazeného v jiném členském 

státě“. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

Z K transpozici některých ustanovení směrnice 2014/67/EU: 

Nad rámec výhrad se srovnávací/rozdílové tabulce v části po 

stránce formální ještě pova-žujeme za nutné jasně prokázat, jak 

byly transponovány tyto články směrnice 2014/67/EU, které 

považujeme za stěžejní:  

Čl. 6 odst. 4 – povinnost poskytovatelů služeb usazených v České 

republice poskytnout příslušným orgánům veškeré informace; 

Akceptováno - vysvětleno 
Transpozice tohoto ustanovení je zajištěna § 3 zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole (kontrolní řád). 

 

Z Čl. 6 odst. 7 – jak je zajištěno, že do rejstříků budou moci nahlížet 

také orgány ostatních členských států EU?; 

Akceptováno – vysvětleno 

Příslušné rejstříky, do kterých orgány inspekce práce mohou nahlížet, jsou 

veřejně dostupné způsoby umožňující dálkový přístup. 

Z Čl. 9 – možnost zakotvit ohlášení určitých skutečností příslušným 

orgánům danou směrnicí 2014/67/EU předkladatel vykazuje jako 

transponovanou mj. prostřednictvím § 87 zákona o zaměstnanosti. 

Ten ale počítá s tím, že ohlášení provede „zaměstnavatel nebo 

právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se 

zahraničním zaměstnavatelem“. Jak se ale bude postupovat v případě 

„klasického“ vyslání zaměstnanců, kdy nepůjde např. o převod 

zaměstnanců mezi pod-niky? Například v případě, kdy si soukromý 

vlastník domku na pomezí se Slovenskem objedná na drobné 

stavební práce slovenskou stavební firmu, která tyto drobné stavební 

práce provede prostřednictvím zaměstnanců vyslaných ze Slovenska. 

Kdo bude plnit ohlašovací povinnost? Ustano-vení směrnice je 

fakultativní, považujeme však za vhodné, aby bylo promítnuto i v 

těchto případech; 

Akceptováno – vysvětleno 
Podle § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti má tuto povinnost právnická nebo 

fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem. 

 

Z Čl. 11 odst. 3 – povinnost zde uvedená, která vyžaduje umožnit 

odborům a jiným sdružením orien-tovaným na dodržování pravidel 
Akceptováno – vysvětleno 
Již na základě současné právní úpravy mohou odbory a jiné právnické osoby, 
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týkajících se vysílání pracovníků jednat na podporu těchto osob v 

soudních nebo správních řízeních, dle našeho názoru vyžaduje 

změnu § 26 OSŘ a § 35 SŘS; 

Čl. 11 odst. 6 – odpovědnost zaměstnavatele (mj. např. při vrácení 

nákladů souvisejících s kvalitou ubytování); 

které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich vnitrostátním právem 
oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice a směrnice jménem 

vyslaných pracovníků nebo jejich zaměstnavatele nebo na jejich podporu a 

s jejich souhlasem jednat v rámci jakéhokoliv soudního či správního řízení (33 

správního řádu, § 26 OSŘ a § 35 SŘS).   

 

Z Čl. 15 až 19 – přeshraniční vymáhání (uznávání rozhodnutí a 

odmítnutí vymáhání, náležitosti žádosti o vymáhání, pozastavení 

postupu včetně soudní příslušnosti, komu připadnou vymožené 

částky v přeshraničních záležitostech, apod); 

Akceptováno – vysvětleno 

Již transponováno přes § 79 odst. 1 o.s.ř. a § 5 odst. 2 zákona o inspekci práce. 

 

 

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

D Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje za varovné, že 

předkladatel nesplnil své sliby z předchozího připomínkového řízení. 

ÚOOÚ je tak nucen své připomínky zopakovat. 

ÚOOÚ dále doporučuje předkladateli, aby si vyjasnil vztah mezi 

obecnou částí důvodové zprávy a RIA. Mezi oběma dokumenty 

vznikají četné duplicity. Jako vhodné řešení se proto jeví RIA přímo 

integrovat do obecné části důvodové zprávy. 

Akceptováno – vysvětleno 
Budou provedeny úpravy takovým způsobem, aby uvedené materiály nebyly 

vůči sobě duplicitní. 

Z K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

1. V části H Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), se 

slova „avšak souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů“ zrušují. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se zákonem o ochraně 

osobních údajů, neboť ten se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je 

popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních 

údajů. 

Akceptováno 

Bude vypuštěno. 

D 2. V části H, Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), se 

slovo „viz“ nahrazuje slovy „vizte část 8.8 Na ochranu soukromí a 

osobních údajů“. 

Odůvodnění: 

Čtenáři je vhodné vykat a rovněž přesněji identifikovat relevantní 

Akceptováno 

Bude upraveno. 
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partii dokumentu. 

Z 3. Zvláštní část důvodové zprávy k článku I bodu 2 je nezbytné 

dopracovat. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Při vypořádání připomínky: „V článku I bodu 2 se slova „dále 

pohlaví těchto fyzických osob“ zrušují,“ předkladatel slíbil toto: 

„Důvodová zpráva bude v tomto smyslu stručně doplněna.“ To se 

však nestalo, a proto je ÚOOÚ nucen toto vypořádání reklamovat. 

Akceptováno 

Odkazujeme tímto na předchozí vyjádření, s tím, že text navrhovaný 

v přechozím meziresortu bude zakomponován v uvedeném smyslu. Jeho 

úprava nebyla provedena omylem. 

Z K RIA 

4. Věta: „Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,“ se zrušuje. Tato připomínka 

je zásadní. 

Odůvodnění: 

Zákon o ochraně osobních údajů je zákon obecný; zákon o 

zaměstnanosti a zákon o inspekci práce jsou zákony zvláštní. 

Všechny 3 mají stejnou právní sílu, zákon o zaměstnanosti a zákon o 

inspekci práce tedy nemůže být „v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb.“ Navíc pokud by zvláštní zákony obsahovaly právní úpravu 

odlišnou, bude mít před obecnou přednost na základě právního 

principu lex specialis derogat legi generali. 

Akceptováno 

Bude upraveno dle připomínky. 

D K úplnému znění 

5. Do úplného znění se doplňuje § 91 zákona o zaměstnanosti.  

Odůvodnění: 

Ačkoliv předkladatel souhlasil s tím, že pro čtenáře je užitečné, když 

je zřejmé, na co nový § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti odkazuje 

a v minulém připomínkovém řízení slíbil tuto připomínku 

akceptovat, nestalo se tak. Proto je ÚOOÚ nucen tuto připomínku 

zopakovat. 

Akceptováno 

Bude upraveno. 

D K jednotlivým ustanovením 

6. V článku III bodu 7 se slovo „trvalého“ zrušuje. 

Odůvodnění: 

Každé bydliště je již z definici trvalé, cf. § 80 odst. 1 věta první 

NOZ: „Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít 

tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může 

Akceptováno 

Bude upraveno. 
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vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu.“ 

Svaz 

průmyslu a 

dopravy ČR 

Z OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

 

SP ČR vítá, že byl znovu osloven a ztotožňuje se s předkladatelem v 

tom, že jde o dodatečnou zásadní změnu vyžadující opětovné 

připomínkové řízení. Je však překvapen, že přes zásadní nesouhlas  

nejen SP ČR, ale také Ministerstva vnitra v původním 

připomínkovém řízení (srovnej jeho připomínky v dokumentu č.j. 

MV-12128 - 5/LG-2016), zůstaly navržené formulace § 37a a §37b 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen 

„ZZam“) v podstatě beze změny.    

S ohledem na nově navrhovaná doplnění dalších povinností a sankcí 

dále SP ČR setrvává na svém původním stanovisku v tom smyslu, že 

jde podle jeho názoru o nesprávný a nepřiměřený způsob transpozice 

směrnice č. 2014/67/EU do českého právního řádu, jak do ZZam tak 

do zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění (dále 

jen „ZoIP“).   

Akceptováno částečně – rozpor 

Navrhované ustanovení § 37a zákona o inspekci práce bylo vypuštěno. 

V ostatním se jedná o transpoziční opatření. 

Z Pokud jde o existenci případného zneužívání, důvodová zpráva se 

stále omezuje pouze na vágní konstatování, že „v některých 

případech dochází k podvodným praktikám některých 

zaměstnavatelů, kteří tento institut vysílání pracovníků zneužívají. 

Jedná se např. o zakládání fiktivních sídel vysílajících 

zaměstnavatelů (nazývaných taktéž „letter box companies“)“, nadále 

bez jakéhokoliv uvedení zjištěné či alespoň kvalifikovaně 

odhadované četnosti tohoto zneužívání. 

Neakceptováno – rozpor 

Jedná se o přejatý text směrnice. Jakákoliv kvantifikace též postrádá smysl, 

neboť se jedná o přímou transpozici směrnice. 

 

 

 

Z Pokud jde o zavedení odpovědnosti příjemce služby za vyplacení 

dlužné minimální mzdy vyslaného pracovníka, SP ČR nejprve znovu 

připomíná, že směrnice zavedení tohoto opatření nepožaduje, ale 

dává členským státům možnost je přijmout. Tím spíše v důvodové 

zprávě SP ČR nadále postrádá podrobnější informace o tom, že je v 

České republice skutečně potřeba „v zájmu boje proti podvodnému 

jednání a zneužívání předpisů“ navrhovaná opatření přijmout, tj. 

zejména, že a v jakém rozsahu dochází v ČR k nevyplácení mezd 

vysílaných pracovníků. Bez řádného zdůvodnění lze pochybovat o 

tom, zda jde o „nediskriminační a přiměřená dodatečná opatření“ jak 

Akceptováno částečně – rozpor 

Navrhované ustanovení § 37a zákona o inspekci práce bylo vypuštěno. 

V ostatním se jedná o transpoziční opatření.  
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požaduje čl. 12. odst. 1 směrnice č. 2014/67/EU.   

Z SP ČR setrvává na svém názoru, že přijetí návrhu v předloženém 

znění by dokonce mohlo mít za následek nepřípustné omezení 

volného pohybu služeb. 

S ohledem na skutečnost, že formulace již dříve připomínkovaných 

ustanovení se v podstatě nezměnily, nemění se ničeho ani na názoru 

SP ČR, že je předložený návrh zákona jazykově komplikovaný až 

nesrozumitelný a měl by být zásadně přepracován už jen z tohoto 

důvodu. 

Neakceptováno – rozpor 

Návrh předmětného zákona byl koncipován takovým způsobem, aby 

minimálně zatížil podnikatelské prostředí. Ostatně o tom svědčí i první návrh 

předmětné transpozice, který musel být s ohledem na zásadní připomínky 

Ministerstva vnitra a OKOM přepracován. Postoj České republiky 

k problematice vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb je mimo jiné 

vyjádřen v rámcové pozici k revizi směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků 

v rámci poskytování služeb, když rámcová pozice ČR koresponduje se 

stanoviskem svazů zaměstnavatelů. Proto i z tohoto hlediska pokládáme 

navrhované řešení za přijatelný kompromis mezi požadavky unijního 

práva a vnitrostátních potřeb zaměstnavatelů v oblasti vysílání 

zaměstnanců v rámci poskytování služeb. 

Z KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

 

1. K části první, čl. I body 3. - 7 (změna § 136 ZZam a 

navazujících): 

 

SP ČR zásadně nesouhlasí s nově navrhovaným doplněním 

povinnosti mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících 

existenci pracovněprávního vztahu pro právnickou nebo fyzickou 

osobu, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem z 

EU o vyslání pracovníků do ČR.  

 

V prvé řadě by tato povinnost měla být přenesena nikoliv na 

příjemce, ale na poskytovatele přeshraniční služby.   Dále jde o 

administrativní zátěž, která byla předmětem zásadní kritiky ze strany 

zaměstnavatelů již při zavedení povinnosti podle věty první. Na 

rozdíl od vnitrostátního zaměstnávání se ale ve vztahu k vyslaným 

pracovníkům úprava obdobná větě třetí zjevně neuplatní.  Dalšími 

negativy jsou ochrana osobních údajů (nutný souhlas zaměstnance a 

nutnost uzavření smlouvy o zpracování údajů). Návrhem se vytváří i 

negativní prostor v rámci konkurenčního chování/ mlčenlivosti při 

řešení personálních otázek jednotlivými zaměstnavateli. 

Akceptováno částečně 

Povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazující pracovněprávní 

vztah, a to přeložených do českého jazyka, se nově navrhuje vztáhnout 

k poskytovateli přeshraničních služeb. Zachovávání této povinnosti alespoň 

pro poskytovatele přeshraničně poskytovaných služeb je nutné k dosažení 

účelu kontroly. 

 

Z 2. K části druhé, čl. III bod 2. (doplnění § 3 ZoIP o nový odst. Neakceptováno – rozpor 
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3): 

 

SP ČR se domnívá, že takto podrobná metodika postupu provádění 

kontroly problematiky vysílání zaměstnanců nemá místo v zákoně a 

navrhuje omezení zákonné úpravy pouze na první větu. SP ČR dále 

požaduje podrobnější věcné projednání obsahu tohoto ustanovení, 

pro něž je lhůta 10 dnů k vyjádření naprosto nedostatečná. 

Původní verze materiálu, která byla předmětem prvního připomínkového 

řízení předmětnou „metodiku“ neobsahovala. Nicméně Odbor kompatibility 

Úřadu vlády požadoval za nutné jí vzhledem k plné transpozici doplnit, a to 

přímo do zákona. Přes snahy věcného útvaru o vysvětlení, nebyla nad tímto 

bodem připuštěna žádná diskuse a materiál tak musel být přepracován a 

opakovaně předán do meziresortního připomínkového řízení v přepracovaném 

znění. 

Z 3. K části druhé, čl. III bod 7. (doplnění §§ 37a a 37b ZoIP): 

 

Jak uvedeno v obecné části, s ohledem na to, že se text 

navrhovaného § 37a a 37b ZoIP proti předchozí  verzi v podstatě 

nezměnil, SP ČR odkazuje na své zásadní připomínky k němu 

uplatněné ve stanovisku č.j. 2016/6 a souhlasí s připomínkami 

Ministerstva vnitra uplatněnými k této úpravě pod č.j. MV-12128 - 

5/LG-2016. 

Neakceptováno – rozpor 

§ 37a bude vypuštěn, nicméně jako transpoziční je ponechán § 37b, který 

bude přejmenován na § 37a. Jedná se o transpozici čl. 12 uvedené směrnice, 

přičemž úprava navrhovaná v České republice je pro příjemce přeshraničně 

poskytovaných služeb jistě příznivější než úprava Slovenské republiky 

představovaná zákonem č. 351/2015 Zz., o cezhraničnej spolupráci pri 

vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, neboť o povinnosti českého příjemce 

přeshraničně poskytované služby uhradit vyslanému zaměstnanci dlužnou 

odměnu, alespoň ve výši minimální mzdy a v případě stanoveném v zákoníku 

práce alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo platu alespoň ve 

výši nejnižší úrovně zaručené mzdy, vzniká až na základě rozhodnutí orgánu 

inspekce práce. Toto znění je plně kompatibilní s unijní legislativou. 

 

Navrhovaná konstrukce odpovědnosti je též navrhována s ohledem na 

současnu rámcovou pozici České republiky k revizi směrnice 96/71/ES o 

vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, když rámcová pozice ČR 

koresponduje se stanoviskem svazů zaměstnavatelů. Proto i z tohoto hlediska 

pokládáme navrhované řešení za přijatelný a vyvážený kompromis mezi 

požadavky unijního práva a do české republiky vysílaných zaměstnanců na 

straně jedné a vnitrostátních potřeb tuzemských příjemců nadnárodně 

poskytovaných služeb.  

D 4. K části druhé, čl. III bod 8. (doplnění §§ 37c a 37d ZoIP): 

 

K navrhovanému § 37d odst. 1 ZoIP žádá SP ČR vysvětlení, jak se 

bude postupovat v případě, že se následně prokáže, že 

zaměstnavateli v jiném členském státě EU ve skutečnosti bylo 

Akceptováno 
Navrhované ustanovení přeformulováno dle připomínky Ministerstva vnitra 

v následujícím smyslu: 

(1) Rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce a s ním související 

písemnosti doručuje úřad a inspektorát zaměstnavateli usazenému v jiném 
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možné doručit. členském státě Evropské unie, který vysílá zaměstnance k výkonu práce v 

rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím 

příslušného orgánu státní správy pověřeného k doručování písemností do 

ciziny. Pokud se tímto způsobem nepodaří písemnost zaměstnavateli 

usazenému v jiném členském státě Evropské unie doručit, požádá úřad na 

jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie80) příslušný orgán o doručení písemností podle věty první. 

 

(2) Rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce a s ním související 

písemnosti podle odstavce 1 věty druhé se považují za doručené dnem, kdy 

byly oznámeny zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské 

unie, který vysílá zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního 

poskytování služeb na území České republiky podle právních předpisů 

členského státu Evropské unie, jehož orgán byl požádán o doručení 

písemnosti postupem podle odstavce 1 věty druhé. 

Navrhovaná fikce doručení se tedy vypouští, přičemž se použijí pravidla 

doručování členského státu, který bude předmětnou písemnost doručovat. 

V Praze 26. července 2017 

Vypracoval: Mgr. Petr Seidl Podpis: 
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