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Mgr. Lukáš Gebouský, advokátní koncipient

Řada osob, které přišly do styku s prací u větších zaměstnavatelů, se setkala se situací, že kro-
mě „kmenových“ zaměstnanců daného zaměstnavatele konají část prací pracovníci, 
jejichž zaměstnavatelem je někdo jiný a do příslušného závodu je vyslal pracovat. Může 
jít typicky o zaměstnance agentury práce nebo o pracovníky dodavatelů poskytujících 
na pracovišti zaměstnavatele služby či zhotovujících dílo. Právě při činnosti těchto 
dalších osob je nyní namístě zvýšená obezřetnost.

Dne 2. srpna 2021 totiž vstoupil v účinnost zákon č. 274/2021 Sb., kterým byl noveli-
zován především zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Vedle cizinec-
kého zákona ale uvedená novela upravila „legislativním přílepkem“ též zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Změna v zákoně o zaměstnanosti spočívá v tom, že se přestupku spočívajícího v zastře-
ném zprostředkování zaměstnání může dopustit nejen „nelegální agentura práce“, 
tedy ten, kdo bez příslušného oprávnění zaměstnání zastřeně zprostředkovává, ale i příjemce 
takového zprostředkování, tedy slovy zákona ten, kdo výkon zastřeného zprostředkování 
zaměstnání umožní. Pokuty za tento přestupek přitom nejsou malé. Právnická osoba může 
za takový přestupek dostat pokutu od 50 tisíc Kč do 10 milionů Kč, fyzická osoba poté 
až 5 milionů Kč.

Ačkoliv pojem „zastřené zprostředkování zaměstnání“ může u čtenářů vyvolávat dojem, 
že se týká pouze zaměstnavatelů, kteří úmyslně porušují právní předpisy (něco cíleně „zastí-
rají“ či „zamlžují“), pachatelem přestupku se může stát třeba i zaměstnavatel, který má 
nevhodně naformulovanou smlouvu s dodavatelem, přímo úkoluje zaměstnance 
dodavatele, přiděluje jim práci, kontroluje ji a chová se k těmto zaměstnancům 
„jako ke kmenovým“. Nutně se také tento problém nemusí týkat pouze velkých výrob-
ních závodů, ale i zaměstnavatelů středních či menších, působících jak v drobnější výrobě, 
tak ve službách.

Tento článek je proto zaměřen na seznámení čtenářů s problematikou zastřeného zpro-
středkování zaměstnání ve světle aktuálních změn zákona o zaměstnanosti a měl by poskyt-
nout současně návod, jak se vyvarovat jednání, které by mohlo být posouzeno jako přestupek 
umožnění výkonu zastřeného zprostředkování zaměstnání.
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ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Pro pochopení problematiky zastřeného zprostředkování zaměstnání je nutné pochopit úlo-
hu zprostředkování zaměstnání na trhu práce. Zprostředkování zaměstnání je zákonem o za-
městnanosti definováno tak, že se jím rozumí:

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměst-
nanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly (jde tedy o tzv. headhunting 
– poznámka autorů),

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým 
se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její 
provedení (dále jen „uživatel“),

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.1

Pod druhým z výše uvedených typů zprostředkování zaměstnání se skrývá agenturní 
zaměstnávání, pro něž je charakteristický trojstranný vztah agentura práce – agenturní za-
městnanec – uživatel. Agenturní zaměstnanec je zaměstnán u agentury práce, která 
jej dočasně přidělí třetí osobě – uživateli a ten mu následně rozvrhuje pracovní 
dobu a přiděluje práci. Agentura práce a uživatel jsou společně povinni zabezpečit, aby 
pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou 
nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele.2

Agentuře práce za dočasné přidělení zaměstnanců k uživateli náleží sjednaná odměna 
hrazená uživatelem. V tomto ohledu představují agentury práce v českém právu unikátní typ 
podnikatele, neboť nikdo jiný než agentury práce nemůže za úplatu pronajímat pra-
covní sílu.3 Tato unikátnost je ale podmíněna splněním a dodržováním celé řady přísných 
podmínek. Aby tak žadatel obdržel povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě agen-
turního zaměstnávání („licenci agentury práce“), musí být mimo jiné bezúhonný, odborně 
způsobilý4, složit kauci ve výši 500 000 Kč (která je složena po celou dobu existence povolení 
ke zprostředkování zaměstnání), získat souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra atd. 
(viz § 60 a násl. zákona o zaměstnanosti). 

Ani po získání licence však nemají agentury práce zrovna lehký život. Jednak musí mít 
povinně sjednané pojištění ve výši zajišťující výplatu mzdy nejméně do výše 3násobku 
průměrného měsíčního čistého výdělku všech svých zaměstnanců, které dočasně 
přidělují nebo které budou dočasně přidělovat. Dále jsou agentury práce povinny vést pře-
depsané evidence (např. umisťovaných fyzických osob) a podávat každoročně Generálnímu 
ředitelství Úřadu práce ČR statistické hlášení (viz § 58a a § 59 zákona o zaměstnanosti). To vše 
pod permanentní hrozbou odnětí licence. Ta totiž podle okolností buď musí, nebo může 
být Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR odejmuta, a to např. při porušení některých 
povinností, zániku pojištění či opakovaném nesplnění statistického hlášení (viz § 63 zákona 
o zaměstnanosti). 

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že podmiňuje-li zákonodárce udělení a držení li-
cence agentury práce natolik přísnými podmínkami, je žádoucí, aby bylo adekvátně 
zamezeno situacím, kdy předmět podnikání agentur práce vykonává někdo bez pří-
slušné licence. Koneckonců v případě agenturního zaměstnávání jde o „obchod s lidskou 
prací“ a ten musí podléhat přísné regulaci.

1  Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
2  Viz § 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
3  Například dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce nemůže být sjednáno za úplatu.
4  Což se dokládá ustanovením odpovědného zástupce, který ale může tuto funkci zastávat maximálně 

pro jednu agenturu práce.
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ZASTŘENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Zastřené zprostředkování zaměstnání pak zákon o zaměstnanosti definuje jako „činnost 
právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné práv-
nické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování 
zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b)“ (viz § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti). Vzhle-
dem k výše uvedeným podmínkám by bylo poměrně raritní, kdyby si kdokoliv troufl vystupo-
vat na trhu práce jako agentura práce bez udělené licence a bez dalšího pronajímal pracovní 
sílu jako běžná agentura práce a flagrantně takto porušoval zákon.

Mnohem častější je varianta, kdy dochází ke vzniku obchodního vztahu nejčastěji na zá-
kladě smlouvy o dílo anebo inominátní smlouvy o poskytování služeb, příp. též smlouvy 
o outsourcingu. Na základě smlouvy mají být poskytovány určité „služby“ či zhoto-
vováno „dílo“, které poskytuje „poskytovatel“ či „zhotovitel“ „objednateli“. V praxi 
však ve svém obsahu jde o zastřený pronájem pracovní síly, resp. dodání pracovníků 
„poskytovatelem“ (nelegální agenturou práce), kterým „objednatel“ (v kontextu 
zastřeného zprostředkování můžeme říci „pseudouživatel“) následně přiděluje práci jako 
vlastním kmenovým zaměstnancům.

Takové jednání podle svého obsahu představuje právě zastřené zprostředkované za-
městnání, neboť smluvní strany sice formálně uzavřou smlouvu o službách či o dílo, ale ob-
sahem jde o (nelegální) agenturní zaměstnávání, tedy pronájem pracovní síly.

Zatímco někdy lze takové zastřené jednání identifikovat až při reálném seznámení se s ob-
sahem spolupráce při kontrole na místě samém (např. tím, že zaměstnanci „dodavatele“ 
konají práci společně se zaměstnanci „uživatele“ a úkoluje je tentýž vedoucí zaměstna-
nec uživatele), v některých případech na sebe nelegální agentura a pseudouživatel upo-
zorní již v samotné smlouvě. Typické pro druhý případ je, když se ve smlouvě sjednává cena  
v tzv. člověkohodinách, nebo dokonce jako mzda zaměstnanců navýšená o určitou marži, 
smlouva obsahuje ujednání o pracovní době zaměstnanců „poskytovatele“ či si strany sjed-
nají, že úkolovat zaměstnance „poskytovatele“ bude „objednatel“.

Zájmy obou stran na tomto protiprávním vztahu jsou zřejmé. Nelegální agentuře práce 
umožňuje pronajímat pracovní sílu za úplatu, aniž by vyvinula úsilí k získání licence 
agentury práce a musela dodržovat povinnosti, které by pro ni při držení licence vyplývaly 
z právní úpravy (viz výše). Pro pseudouživatele může výhoda spočívat v rychlosti dodání 
pracovních sil, snazším dodání cizinců a mnohdy nižších cenách než u legálních agen-
tur práce. Pseudouživatel se může k objednání prací u nelegální agentury často dostat třeba 
v případě, kdy řeší nějaký personální výpadek, příp. potřebuje rychle získat pracovní kapacitu 
pro splnění nové zakázky. Ač by výše uvedené mohlo působit tak, že zavinění pseudouživatele 
je méně závažné, je nutné si uvědomit, že neznalost zákona neomlouvá.

Zákaz zastřeného zprostředkování zaměstnání ovšem neznamená, že by jedinou legální 
formou práce zaměstnanců na pracovišti jiného zaměstnavatele bylo agenturní zaměstnávání. 
Outsourcing je samozřejmě přípustný i nadále, důležité je však pochopit rozdíl mezi 
outsourcingem a agenturním zaměstnáváním, který popisujeme dále.

DŮSLEDKY ZASTŘENÉHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Zastřené zprostředkování zaměstnání nemá v makroekonomickém měřítku prakticky žádný 
přínos. Naopak negativ spojených se zastřeným zprostředkováním zaměstnání je více 
než dost, neboť v důsledku působení nelegálních agentur práce dochází k pokřivení trhu práce.

Pokud by došlo k zásadnější expanzi nelegálních agentur bez jakékoliv regulace, mohlo 
by to znamenat rychlý pád standardních agentur práce, které by byly z trhu vytlačo-
vány nelegálními agenturami. Pronájem pracovní síly by totiž poskytovaly zcela neregu-
lované subjekty bez sjednaného pojištění, které by velmi často v případě prvního problému 
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podaly návrh na prohlášení vlastního úpadku a „zmizely by z povrchu zemského“. Současně 
by vznikaly společnosti nové, za nimiž by stály stejné osoby, a tyto společnosti by opět po-
skytovaly pronájem pracovní síly bez sankčního dopadu na jejich předchozí činnost. Ostatně 
řada nelegálních agentur práce funguje s neprůhlednou majetkovou a personální strukturou 
již v současnosti. Na výsledné pokřivení trhu práce by tak doplatili samotní pseudouživatelé 
a zaměstnanci.

Další negativum spočívá v tom, že nelegální agentura práce ani pseudouživatel 
nebudou mít minimálně „na papíře“ povinnost zajistit zaměstnancům nelegální 
agentury srovnatelné pracovní a mzdové podmínky. Pracovníci nelegálních agentur 
práce tak standardně mívají horší podmínky než kmenoví zaměstnanci pseudouživatelů, což 
opět křiví trh práce.

LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V OBLASTI ZASTŘENÉHO 
ZPROSTŘEDKOVANÉHO ZAMĚSTNÁNÍ
Ač podmínky pro získání licence agentury práce jsou (s určitými legislativními změnami) přísně 
nastavené po celou dobu účinnosti zákona o zaměstnanosti, adekvátní ochrana legálních 
agentur práce před zastřeným zprostředkováním zaměstnání dlouho neexistovala.

Teprve léta praxe donutila zákonodárce k tomu, aby se touto problematikou zabýval a na-
stavil nástroj zamezující nelegálnímu agenturnímu zaměstnávání. Novelou zákona o zaměst-
nanosti provedenou zákonem č. 206/2017 Sb. tak byla do zákona o zaměstnanosti vložena 
výše uvedená definice zastřeného zprostředkování zaměstnání a současně byla zave-
dena nová skutková podstata přestupku jak pro fyzické, tak pro právnické osoby, podle níž 
se přestupku dopustí ten, kdo zastřeně zprostředkovává zaměstnání (viz § 139 odst. 1 písm. i) 
a § 140 odst. 1 písm. g) zákona o zaměstnanosti).

Vzhledem k formulaci skutkové podstaty přestupku ji ale mohla naplnit pouze nele-
gální agentura práce či nějaká osoba aktivně pronajímající pracovní sílu, nikoliv však pseu-
douživatel. Ten byl pouze příjemcem zastřeného zprostředkování, sám ho však (v činném 
rodě) nezprostředkovával. Taková úprava však byla nedostatečná, neboť nemohla ade-
kvátně postihnout pseudouživatele, který přitom odebíráním „služeb“ nebo „díla“ 
(které je ale podle obsahu pronájmem pracovní síly) zastřené zprostředkování za-
městnání umožňuje. 

Pseudouživatel mohl podle původní právní úpravy doplatit na zastřené zprostředkování 
zaměstnání v zásadě pouze tehdy, pokud by se nelegální agentuře nějakým způsobem po-
dařilo zcela popřít pracovněprávní vztah mezi ní a jejími zaměstnanci působícími u pseudo-
uživatele. V takovém případě by mohl být pseudouživatel postihnut za umožnění nelegální 
práce, protože na jeho pracovišti konaly závislou práci osoby bez pracovněprávního vztahu. 
V praxi však k takovým případům spíše nedocházelo. Negativum původní úpravy je o to zjev-
nější, uvědomíme-li si, že pseudouživatel je zpravidla ekonomicky silnější stranou práv-
ního vztahu (nelegální agentury práce bývají leckdy právnické osoby bez majetku, účelově 
založené pro konkrétního uživatele či zakázku), a měl by tedy důsledky svého jednání pocítit 
minimálně stejně jako nelegální agentura práce.

Teprve nynější úprava, která je účinná od 2. srpna 2021, rozšiřuje skutkovou podstatu 
přestupku tak, že je za přestupek považováno i umožnění zastřeného zprostředkování 
zaměstnání, a lze tedy postihnout i pseudouživatele, přičemž maximální i minimální výše 
pokut zůstává stejná (viz úvod tohoto článku).

Novelu považují autoři z tohoto hlediska za velmi užitečnou, protože nyní mají kont-
rolní orgány konečně v rukou vhodný nástroj k ochraně před zastřeným zprostřed-
kováním zaměstnání.
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Pokud jde o posouzení toho, jak se projeví účinnost novely, pak novela neobsahuje žádné 
zvláštní přechodné ustanovení. V takovém případě platí, že se účinnost řídi principem  
tzv. nepravé retroaktivity, což v praxi znamená, že přestupek umožnění zastřeného zpro-
středkování zaměstnání mohou spáchat jak pseudouživatelé, kteří budou s nelegálními agentu-
rami práce tento vztah teprve zakládat (např. uzavřou smlouvu o poskytování služeb na konci 
srpna 2021 s účinností od 1. září 2021), tak pseudouživatelé, kteří do takového závazku vstou-
pili před účinností tohoto zákona a pokračují v něm po účinnosti novely (např. mají uzavřenou 
smlouvu o poskytování služeb s nelegální agenturou s účinností od 1. července 2021 na dobu 
neurčitou).

Za umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání nebude postihován pseudouživatel, 
který umožňoval zastřené zprostředkování zaměstnání výhradně přede dnem nabytí účinnosti 
novely, tj. nejpozději do 1. srpna 2021. Možnost postihu takového pseudouživatele se řídí 
dosavadními právními předpisy

DOPORUČENÝ POSTUP PRO „UŽIVATELE“
Situace, kdy se zaměstnavatel ocitá v pozici pseudouživatele, tak může nastat velmi snadno 
a samotný zaměstnavatel často ani neví, že se přestupku dopouští, byť by to samozřejmě 
vědět měl. Zásadně nedoporučujeme spoléhat se na to, že např. spolupráce s nelegální agen-
turou brzy skončí, protože přestupek se stane nestíhatelným teprve jeho promlčením, nebo 
třeba na to, že spolupráce s nelegální agenturou probíhá pouze v omezeném rozsahu.

Lze naopak předpokládat, že v souvislosti se změnou právní úpravy se inspektoráty 
práce více zaměří na šetření, zda k těmto přestupkům nedochází. Je nutné si uvědomit, 
že eventuální pokuta bude nyní mnohem více dobytná, neboť bude možné penalizovat 
pseudouživatele, což mohou být ekonomicky silnější subjekty než nelegální agentury práce.

Každá osoba, která má obavu, že se ocitá v postavení pseudouživatele, by měla přistoupit 
k aktivnímu řešení dané situace. To spočívá především v revizi spolupráce, tj. provést au-
dit, jak je smlouva s dodavatelem napsána (zda až příliš nepřipomíná pronájem zaměstnanců) 
a jak spolupráce probíhá v praxi.

Obecně v případě agenturního zaměstnávání si odběratel od agentury práce pronajímá 
„lidi“ jako pracovní sílu. Ačkoliv jsou tyto osoby zaměstnanci agentury, je odběratel opráv-
něn s nimi „nakládat“ obdobně jako s jeho vlastními zaměstnanci – tedy jim přidělovat práci, 
na kterou zrovna zaměstnance potřebuje, kontrolovat ji, řídit atd.

Naopak v případě outsourcingu si odběratel objednává od třetího subjektu dodání díla 
či obecně nějakého „výsledku“ činnosti. Je ovšem věcí třetího subjektu, jakým způsobem jeho 
dodání zajistí. Předmětem smlouvy v takových případech bývají např. „úklidové služby, zho-
tovení náhradních dílů apod.“. V žádném případě si ovšem v případě outsourcingu odběratel 
neobjednává práci osob jako takovou, tj. nepronajímá si pracovní sílu.

Popsáno na příkladu úklidových služeb: Při agenturním zaměstnávání si uživatel pro-
najímá uklízeče a uklízečky. Rozvrhne jim pracovní dobu, úkoluje je, kontroluje jejich práci. 
Při outsourcingu si uživatel kupuje to, že bude uklizeno. Neřeší, kolik uklízečů do prostor 
přijde, nerozvrhuje jim pracovní dobu. Pokud není s kvalitou úklidu spokojen, reklamuje ji 
u dodavatele.

Jestliže na základě auditu dojde daná osoba k závěru, že se skutečně jedná o outsourcing, 
není třeba spolupráci z tohoto hlediska měnit. Jestliže je ale výsledkem auditu závěr, 
že předmětem smlouvy je zastřené zprostředkování zaměstnání, je nutno s tímto 
zjištěním adekvátně naložit.

Za nejlepší a nejbezpečnější variantu považujeme samozřejmě takový závazek 
ukončit, smlouvu vypovědět a dodávky pracovní síly zajišťovat licencovanými agenturami 
práce. Případně lze osvědčené zaměstnance zaměstnat přímo, tedy tzv. převést do kmene.
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Pokud ukončení spolupráce s dodavatelem není na pořadu dne, je nutné jednak zrevi-
dovat dosavadní obsah smlouvy s takovým dodavatelem a poté provést taková praktická 
opatření, která povedou k tomu, že nebude pochyb o tom, že obsahem spolupráce je out-
sourcing, jak byl vysvětlen výše. Praktická opatření jsou v dané situaci neméně důležitá 
než obsah samotné smlouvy.

Smlouvu s dodavatelem je třeba zrevidovat tak, aby z ní vyplývalo, že předmětem činnosti 
dodavatele je zhotovení díla či dodání výsledku určité činnosti, nikoliv jen samotná 
práce, což by se mělo projevit nejen v předmětu smlouvy, ale i v cenovém ujednání. Smlouva 
by neměla obsahovat další ustanovení typická pro agenturní zaměstnávání. Jednoznačně do-
poručujeme nechat si smlouvu zrevidovat odborníky v oblasti pracovního práva, neboť takto 
vynaložený náklad může ušetřit mnohem nákladnější správní řízení v návaznosti na proběhlou 
kontrolu.

Velmi důležitý je pak i praktický průběh spolupráce na pracovišti objednatele. 
Ostatně inspektorát práce by měl sám zjišťovat skutečnou situaci na místě, nikoliv pouze z ob-
sahu smlouvy. Důležité je tedy bez zbytečného odkladu provést taková opatření, ze kterých 
bude zřejmé, že zaměstnanci jiné společnosti zde působí v rámci legálního outsourcingu. Mezi 
doporučená systémová opatření patří přinejmenším:

 v žádném případě neúkolovat zaměstnance dodavatele přímo;
 vyjednat s dodavatelem, aby byl na pracovišti nejméně jeden vedoucí zaměstnanec do-

davatele, kterému budou zaměstnanci dodavatele podléhat a s nímž budou zaměstnanci 
odběratele komunikovat;

 pamatovat na to, že počet osob, kterými dodavatel dílo či služby provede, je věcí 
dodavatele;

 oddělit činnosti odběratele a dodavatele – nesmí docházet ke směšování práce zaměst-
nanců dodavatele a odběratele;

 zajistit odlišné oděvy pro zaměstnance dodavatele a odběratele;
 nechovat se vůči pracovníkům dodavatele jako jejich zaměstnavatel v žádném aspektu 

kromě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde jde o povinnost vůči všem osobám 
zdržujícím se na pracovišti zaměstnavatele; zejména tedy nerozvrhovat a neevidovat pra-
covníkům dodavatele pracovní dobu, neurčovat jim dovolenou, nevysílat pracovníky do-
davatele na pracovní cesty apod.
Způsobů, jak posílit rysy outsourcingu při vzájemné spolupráci, je samozřejmě více 

a je vhodné je přizpůsobit konkrétním provozním podmínkám. Je však důležité ještě jed-
nou upozornit, že jak správně dovozuje ve své judikatuře i Nejvyšší soud, rozhodující pro 
určení skutečného poměru mezi smluvními stranami je určit, kdo zaměstnanci po-
skytovatele ukládá pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu 
k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2019, sp. zn. 21 
Cdo 252/2019). 

ZÁVĚR
Nová úprava přestupku umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání v zákoně o za-
městnanosti bezpochyby představuje změnu k lepšímu a měla by podpořit narovnání 
prostředí na trhu práce zejména v oblasti zprostředkování zaměstnání. Na zhodno-
cení, jak budou inspektoráty práce k jednotlivým přestupkům pseudouživatelů přistupovat, 
jak vysoké budou pokuty ve správních řízeních ukládány a jak se k nim budou posléze stavět 
soudy, si nicméně ještě budeme muset počkat.


