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1 Úvod 

 V místě, kde lidé nabízejí práci a kde podniky práci poptávají, tedy na trhu práce, 

existují jistá pravidla, nazvaná souhrnně jako pracovní právo. Hlavními prameny pracovního 

práva jsou zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a zákon o kolektivním vyjednávání. 

Následkem nabízení a poptávání práce na trhu vznikají mezi jednotlivými subjekty 

pracovněprávní vztahy, které rozlišujeme na individuální a kolektivní. Tato pravidla však 

nezasahují do obchodněprávních vztahů, které vznikají v rámci trhu výrobků a služeb, ten se 

řídí pravidly jinými. Tento fakt má v otevřených ekonomikách za následek existenci snahy 

subjektů o vyhýbání se dodržování pravidel trhu práce a zastírání pracovněprávních vztahů 

těmi obchodněprávními. Takovýto postup je českou veřejností nazýván již přes dvacet let jako 

tzv. „švarcsystém“.  

 Již od devadesátých let 20. století je švarcsystém součástí trhu práce České republiky. 

Daňový systém zatím vždy od této doby zvýhodňoval osoby samostatně výdělečně činné 

oproti lidem, kteří svou práci vykonávají v pracovněprávním vztahu, což je hlavní hnací silou 

tohoto pracovně-tržního fenoménu. Již několikrát v historii byl švarcsystém a osoby, které jej 

využívají, terčem masivních kontrol ze strany státu, zatím však nikdy nedošlo na faktické 

potírání tohoto, ze státního hlediska, negativního jevu. Ačkoliv se totiž stát několikrát 

pokoušel o aktivní potírání těchto nekalých praktik, nikdy nebyla tato problematika natolik 

právně ošetřena, aby došlo ke skutečné represi a postihu. 

 Cílem této diplomové práce je analyzovat ekonomické a právní aspekty švarcsystému, 

klasifikovat a zkoumat jednotlivé dopady a vlivy tohoto jevu na ekonomické subjekty a 

následně je syntetizovat. Dále bude v práci také komparován tuzemský právní řád s právními 

řády sousedních zemí, zohledněna judikatura týkající se problematiky a analyzován kontrolní 

a represivní proces ze strany způsobilých státních orgánů. V rámci práce se budu také zabývat 

analýzou současného stavu dané problematiky, a ačkoliv je švarcsystém velmi živým tématem 

a jeho ekonomicko-právní prostředí se často mění, přesto považuji za nezbytné a důležité tuto 

analýzu v rámci práce provést. S tímto souvisí také část, kde z teoretických poznatků zpracuji 

jednotlivé návrhy na řešení a doporučení, zejména pro podniky ve formě zaměstnavatelů resp. 

odběratelů práce. V poslední řadě se také pokusím odhadnout budoucí možný vývoj, zejména 

co se týče budoucí právní úpravy. 

Při zpracování této diplomové práce bude využito několika metod. Rozebrání 

tematického úseku pojednávajícího o ekonomické podstatě švarcsystému bude provedeno 

analýzou, spolu s následnou syntézou s poznatky z historie legislativního rámce dané 
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problematiky. Současně bude využita také metoda komparativní s ohledem na právní řády 

sousedních zemí. V rámci třetí kapitoly budou analyzovány také jednotlivé důsledky 

švarcsystému pro ekonomické subjekty, jež budou následně syntézou uceleny. Ve čtvrté 

kapitole bude jednak analyzován současný stav a také za pomoci metody indukce zpracovány 

návrhy na řešení a doporučení. 

Mou motivací k výběru tohoto tématu bylo zejména to, že za posledního půldruhého 

roku je švarcsystém opět terčem zájmu široké veřejnosti. Důvodem je jeho posun do ilegality 

v rámci novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a současnému výraznému zpřísnění 

postihu za jeho praktikování. Jakkoli může být tento akt považován za politický manévr, jistě 

je zajímavé, že se po relativně dlouhé době opět rozčeřily vody v této zajímavé ekonomicko-

právní problematice. Navíc právní úprava, jež byla v rámci novely změněna, doznala nikoliv 

jen kosmetických úprav, ale razantních změn, což opět mění podmínky ekonomického 

prostředí v tomto ohledu. 

V rámci úvodu k této diplomové práce ještě zmíním lingvistickou stránku samotného 

pojmu „švarcsystém“. Je zajímavé, že se pravidla českého pravopisu, ani slovník cizích slov 

o tomto termínu, i přes dvacetileté užívání, nezmiňují. Způsob, jak správně tento termín 

napsat, tak může být problém. Jednak je tento termín spojován s prací na černo, což 

v souvislosti s relativně častým přejímáním některých slov z jazyka německého, může vést 

k domněnkám, že je slovo odvozeno od německého „schwarz“, tedy černý. V některých 

(někdy i relativně nedávných) publikacích či článcích se tak můžeme setkat i 

se „schwarzsystémem“. Tento způsob však není správný, protože tento pojem vychází od 

prvního mediálně známého Čecha, který začal takto pracovněprávní předpisy obcházet, 

Miroslava Švarce. A vzhledem k tomu, že se kodifikační publikace nevyjadřují ani k tomu, 

zda tento termín psát s malým či velkým počátečním písmenem, zvolil jsem první možnost, 

jelikož je nejpoužívanější. 
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2 Ekonomická podstata švarcsystému a související právní 

úprava 

 

2.1 Pojem švarcsystém 

 Švarcsystém není jako takový nikde formálně definován. V praxi je za něj považován 

proces, kdy fyzické osoby provádějí práci pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu mimo 

pracovněprávní vztah formou osoby samostatně výdělečně činné, a to na základě 

obchodněprávních nebo občanskoprávních smluv. Taková jejich činnost ale vykazuje známky 

závislé práce. [20] 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vymezuje jako základní pracovněprávní vztahy 

jednak pracovní poměr a dále pracovněprávní vztahy založené na dohodách o pracích 

konaných mimo pracovní poměr – tj. dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti. 

Zčásti se zákoníkem práce řídí také další pracovní vztahy, které jsou jinak upraveny normami 

jiných právních odvětví. Toto se týká např. státních zástupců, vojáků z povolání či členů 

družstev. [1] 

 Švarcsystém je však založen na smlouvách jiných než pracovních, jedná se 

o obchodněprávní vztah. Ten může být založen na smlouvě o dílo, mandátní smlouvě či 

smlouvě o obchodním zastoupení. Tyto vztahy jsou pro zaměstnavatele mnohem flexibilnější 

a méně administrativně náročné než pracovní poměr. Zákoník práce poskytuje zaměstnancům 

velkou ochranu, spoustu výhod na úkor zaměstnavatele. Ten pak z logiky věci hledá způsob, 

jak nemuset odvádět za své zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a zbavit se dalších 

jiných závazků, které mu ukládá zákoník práce jako zaměstnavateli. 

 

2.2 Ekonomické důsledky švarcsystému 

 Snižováním výše odvodu na daních a na sociálním a zdravotním pojištění dochází 

k nestabilitě sociálního systému, což zpětně dopadá jak na zaměstnavatele, kteří se dopouštějí 

nelegálního zaměstnávání, ale i na samotné zaměstnance. V danou chvíli totiž sice 

zaměstnavatel či zaměstnanec ušetří na těchto povinných odvodech, z dlouhodobějšího 

hlediska to však je jen chvilkový přínos, kdy následně takovéto jednání může mít za důsledek 

nižší výší nemocenské dávky v případě nemoci, protože subjekt uvádí skoro minimální mzdu 



 

6 

 

a má tak nárok pouze na minimální míru nemocenské dávky. Stejně tak je to i s výší 

starobního důchodu a všech ostatních sociálních dávek. 

 Někteří autoři zmiňují ale také význam nelegální práce pro rozvoj trhu práce, tedy že 

nelegální práce je jistým zdrojem zaměstnanosti, který právě přispívá k růstu trhu. Výhodou 

takového zaměstnání na černo je údajně možnost pracovníků pracovat mimo korporační 

prostředí a vně odcizení masových tržních mechanismů. Jiní autoři však klasifikují přínos 

těchto jevů pro rozvoj trhu práce jako marginální. Spíše se tak jedná o teoretický předpoklad, 

který však praxe zcela nepotvrzuje. [4] Za nejvýznamnější nevýhody švarcsystému pak lze 

považovat mj.: 

- nízké mzdy (resp. fakturované odměny), 

- neplacení daní a pojistného, 

- absence sociálního zabezpečení, 

- nekalá konkurence ve vztahu k zaměstnancům, 

- absence pracovněprávní ochrany. 

 V případě komplexního pohledu na práci na černo pak lze uvést ještě např. nelegální 

přistěhovalectví či minimální opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci aj.[4] 

 Pokud jde o zaměstnance, který je nelegálně zaměstnán, pak nelze dosáhnout 

v případě nutnosti na půjčku, hypotéku, leasing a jiné ekonomické produkty, jelikož je 

schopen doložit pouze minimální výši příjmu. V takovém případě pak dotyčný může využít 

možnosti získat prostředky u osob, které je nabízejí s vysokým úrokem, s lichváři atp. 

Splácení takových půjček může vést až k jeho vyloučení ze společnosti, o ztrátu majetků, 

bydlení atd.  

 Stát proto kvalifikuje veškeré formy nelegální práce jako velmi nebezpečné 

pro společnost, a v návaznosti na to také kodifikoval velmi vysoké pokuty, kterými může 

daný podnikatelský subjekt, v případě, že praktikuje nelegální práci, zcela zlikvidovat. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí nerespektuje právo subjektu, který takto jedná, na jeho 

místo na trhu práce, které zabírá těm, kteří podnikají v součinnosti s právem, a které tak stát 

vnímá jako stavební prvky společnosti. Dalším negativním dopadem švarcystému jako jedné z 

forem nelegální práce je tedy také zabírání pracovních míst na pracovním trhu, tedy snižování 

nabídky a poptávky po práci. [5] 
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2.3 Trh švarcsystému 

2.3.1 Omezení na trhu švarcsystému 

 Trh nelegální práce, konkrétně trh švarcsystému, je dosti specifickou formou trhu 

práce. Jednoznačně se jedná o formu trhu práce, jelikož se na něm střetává nabídka, 

formovaná fyzickými osobami (osobami samostatně výdělečně činnými), a poptávka 

(ve formě podniků, živnostníků poptávajících práci). Průzkumy provedené Evropskou komisí 

v rámci států Evropské unie ukazují, že z největší části se na nelegálních pracích podílí osoby 

samostatně výdělečně činné nebo osoby již jednou zaměstnané. Na trhu švarcsystému se jedná 

tedy pouze o první jmenovanou kategorii. Hlavními omezeními na trhu švarcsystému jsou 

(řazeno subjektivně podle významnosti):  

- nutnost mít živnostenské oprávnění,  

- legislativní existence institutu OSVČ, 

- omezení využitelné pracovní doby, 

- lokální rámec, 

- segmentace, 

- potřeba snižování míry rizika.[22] 

 Pro existenci trhu švarcsystému jako část trhu nelegální práce, je logicky podmínkou 

jednak existence institutu, která je naší legislativou pojmenována jako OSVČ, a také to, že 

účastník na straně nabídky takovou osobou musí být. Dalším omezením je využitelná 

pracovní doba. Lidmi je ve valné většině považováno zaměstnání z hlediska času a benefitů 

za mnohem výhodnější, jako zaměstnanci jsou sociálně stabilnější, mohou využívat zdravotní 

a důchodové zabezpečení. Poptávajícími na tomto trhu tak budou spíše jen lidé, kteří si 

momentálně nemohou najít takovouto stálou legální práci a musí se přiklonit k ilegální formě 

obživy. Doba, po kterou budou tito poptávající k dispozici, je tedy velmi omezená.[4] 

 Vztahy vytvářené mezi subjekty využívajícími švarcsystém, jsou ve valné většině 

lokálního typu. Tyto subjekty se pohybují v tomto směru v ilegalitě, takže mezi sebou nemají 

žádné právní záruky a vztahy mezi nimi jsou založeny pouze na důvěře. Takováto důvěra se 

pak těžko buduje na větší délku. Omezením trhu švarcsystému je, co se týče geografického, 

produktivního, či subjektivního hlediska, velká segmentace. To z něj dělá trh nepřehledný, 

což znesnadňuje odhalení takového konání. K velké segmentaci přispívá také nemožnost 

organizace nelegální práce ve větším měřítku. Podniky a podnikatelé navíc mají tendenci 

snižovat míru rizika spojenou s jejich podnikatelskou činností. Někteří z nich mohou vidět 
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záporné faktory nelegální práce, kterými jsou např. nemožnost využití právní ochrany státu, či 

nižší dostupnost formálního přístupu k úvěrům, tj. kapitálu.[4] 

 

2.3.2 Rysy trhu švarcsystému 

 I přes fakt, že trh švarcsystému má veškerá tato omezení, která jej navenek štěpí a 

znemožňují jeho přesnou charakteristiku, můžeme nalézt určité specifické rysy jeho 

fungování: 

- fungování trhu švarcsystému je relativně bez omezení, 

- trh švarcsystému a oficiální trh práce mají relativně závislý vývoj, 

- je podmíněn existencí právních úprav. 

 Na trhu švarcsystému se střetává poptávka s nabídkou bez omezení, jediným 

pravidlem je výše zmiňovaná registrace na živnostenském úřadě. Neexistují však žádné jiné 

pracovní předpisy, jelikož ve vztahu mezi účastníky švarcsystému jde o vztahy obchodní, 

nikoli pracovněprávní. To vylučuje jakoukoli existenci odborů, minimální mzdy atp. Jiným 

omezením tohoto trhu je jeho nízká transparentnost. Subjekty tohoto trhu se pohybují mimo 

legální prostředí, což znesnadňuje přístup k informacím, ať už z vnějšku, nebo uvnitř trhu. 

 Trh švarcsystému má odlišná pravidla fungování než oficiální trh práce, jejich vývoj 

však je relativně závislý, i když u nelegální části trhu práce můžeme předpokládat rychlejší 

adaptaci na změny v prostředí, z důvodu existence menších bariér trhu. Tento trh je přesným 

opakem legislativy, tedy zákonů a dalších regulátorů, které fungují na oficiálním trhu. Je 

ovšem těžké globálně analyzovat ekonomicko-právní prostředí a definovat tak, jaký trh 

švarcsystému vlastně je. Ekonomické aktivity prováděné v souvislosti s využíváním praktik 

švarcsystému mohou být v některých zemích legální, v jiných zase ne.[4] 

 

2.3.3 Nabídka na trhu švarcsystému 

 V současné době je švarcsystém jasně legislativně určen jako forma nelegální práce. 

Současně tedy na něj můžeme z právního, ekonomického, sociálního či morálního hlediska 

pohlížet jako na práci na černo, protože každý subjekt, ač může sebevíce nesouhlasit se 

současnou právní úpravou, pokud praktikuje švarcsystém, vykonává nelegální práci. Aby 

existovala nějaká nabídka na trhu, musí k ní být nějaký impuls, jistá motivace, která vede 

subjekty, zde konkrétně fyzické osoby, k využití nelegální formy práce proti té legální.  
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 Hlavní ekonomickou motivací je jednoznačně zvýšení příjmu. V momentě, kdy je 

člověk nespokojen s příjmem ze zaměstnání, a ten je posouzen jako nedostatečný, mohou se 

lidé přiklonit k tomuto obcházení zákona. Motivace zvýšeného příjmu je určitě také více 

činná v době pomalého ekonomického růstu, v období, kdy dochází k přímému či nepřímému 

nárůstu daňových odvodů, nebo pokud stát změní svou sociální politiku a dochází k úsporám 

v sociální oblasti. Dalším hnacím faktorem pro růst forem nelegální práce je zadlužení, které 

přímo souvisí s větší konkurencí, růstem úrokových měr. Hlavně u živnostníků pak dochází 

k zatajování větší či menší části příjmů, tedy k ovlivňování výše hospodářského výsledku. 

Toto souvisí také vnímání daňového tlaku ze strany státu, resp. jestli se občanům fiskální 

politika státu jeví jako nespravedlivá.  

 Osoby samostatně výdělečně činné toto vnímají právě mnohem více než samotní 

zaměstnanci, převažuje u nich pocit samostatnosti a naopak menší je cit pro společnost, 

jelikož se tyto osoby živí samy. Navíc mají také mnohem větší možnost k různým malým či 

velkým daňovým podvodům a únikům. Často u nich také zůstává nepochopeno zdanění 

druhého či dalšího příjmu, které vnímají jako něco, co vlastně dělají ve volném čase a peníze 

z této práce jako odměnu, ze které nakonec část musejí opět odvést státu. Volný čas jako 

takový můžeme považovat za další z impulsů vedoucích k využití formy nelegální práce. 

Osoby, které mají dostatek volného času, pak mají i tendenci jej využít k aktivitám, které 

do segmentu práce na černo spadají.[4] 

 U švarcsystému je velkým motivačním faktorem také snadná příležitost k jeho 

provádění v posledních letech a nízká úspěšnost orgánů státu ve věci jeho potírání. 

Ve společnosti tak narůstá povědomí o tom, že takovéto obcházení zákona není nemorální a je 

těžko postihnutelné. V České republice navíc převládá také spíše společenská akceptace 

k takovýmto aktivitám, která je kolikrát i vnímána spíš pozitivně. 

 Podle Fassmanna (2007, s. 220) je švarcsystém (označen jako vnitropodnikové 

subkontrakty) řazen spolu se sebezaměstnaností, domácími pracemi, nádenickou prací a tzv. 

„sweatshop work“
1
 do kategorie atypických forem práce na černo. Pro úplnost uveďme, že 

dalšími formami na straně nabídky na trhu nelegální práce mohou být například: 

- výdělečná činnost cizinců bez pracovního povolení, 

- moonlighting (dvojí zaměstnání), 

- příležitostné práce, sezónní práce, dočasné práce, 

                                                 
1
 Termínem sweatshop (angl. manufaktura, robotárna) jsou označovány továrny či manufaktury, ve kterých je 

vyráběno zboží od textilu až po elektroniku a to za podmínek porušujících jak zákonné, tak etické a morální 

normy, a není v nich dodržováno ani mezinárodně uznávané minimum standardů pracovních podmínek. 
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- práce vykonávané doma a práce na částečný úvazek, 

- drobné podnikání ve městě či hospodaření na půdě na venkově, aj.[4] 

 Institutu osoby samostatně výdělečně činné využívá v současnosti zhruba jeden milion 

Čechů. Ve statistice České správy sociálního zabezpečení je k datu 31. 12. 2012 uveden počet 

994 088 osob samostatně výdělečně činných. V tabulce (2.3.3.1) je pro ilustraci uvedeno i 

jejich rozdělení dle jednotlivých krajů ČR, statistika OSVČ platících zálohy na důchodové 

pojištění a také OSVČ, jenž jsou na důchodovém či nemocenském pojištění účastny 

dobrovolně. 

 

Tabulka 2.3.3.1: Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů (k 31. 12. 2012) 
 

Kraj 

Osoby samostatně výdělečně činné 

vykonávají činnost platí zálohy na DP dobrovolně účastny 

hlavní vedlejší celkem hlavní vedlejší celkem DP NP 

Hl. m. Praha 107 394 61 606 169 000 107 253 18 545 125 798 250 9 298 

Středočeský 85 241 46 921 132 162 85 148 11 871 97 019 517 13 519 

Jihočeský 36 504 24 489 60 993 36 439 5 388 41 827 343 8 123 

Plzeňský 32 305 20 518 52 823 32 275 4 718 36 993 254 4 690 

Karlovarský 17 213 8 958 26 171 17 187 2 227 19 414 96 1 843 

Ústecký 39 989 20 859 60 848 39 946 5 657 45 603 399 4 729 

Liberecký 26 463 14 252 40 715 26 423 3 717 30 140 208 4 164 

Královéhradecký 32 969 21 388 54 357 32 943 4 855 37 798 326 6 274 

Pardubický 27 677 17 724 45 401 27 653 4 416 32 069 372 5 226 

Vysočina 27 677 17 158 44 835 27 551 4 055 31 606 605 5 775 

Jihomoravský 45 234 23 270 68 504 45 221 5 364 50 585 470 8 624 

MSSZ Brno 25 769 16 360 42 129 25 763 4 210 29 973 49 2 534 

Olomoucký 33 212 18 636 51 848 33 189 4 648 37 837 331 5 392 

Zlínský 33 932 19 797 53 729 33 889 4 879 38 768 287 8 595 

Moravskoslezský 56 017 34 556 90 573 55 849 8 211 64 060 659 9 793 

Celkem ČR 627 596 366 492 994 088 626 729 92 761 719 490 5 166 98 579 

Zdroj: ČSSZ
2
 

  

 V posledních letech navíc Česká republika zaznamenala výrazný nárůst počtu OSVČ. 

Z grafu (2.3.3.2) je vidno, že jejich počet za posledních pět let narostl téměř o desetinu. 

Podnikat jako OSVČ je výhodné zejména díky možnosti využívat výdajové paušály. Od roku 

2005 totiž OSVČ mají možnost vést buď standardní daňovou evidenci, nebo využívat právě 

výdajové paušály, které jsou z administrativního hlediska mnohem jednodušší a počítají se 

procentem z příjmu. Ve stejném grafu pak můžeme zaznamenat ještě vyšší nárůst počtu 

OSVČ, jenž využívají výdajové paušály. 

                                                 
2
 Statistika ČSSZ dostupná online z http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/BE9A1446-7F27-4642-9640-

1F5F472C4B9C/0/k31_12_2012_pocetOSVC.pdf 
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 V rámci této analýzy se nabízí provedení srovnání daňových odvodů zaměstnanců a 

OSVČ. Jedná se však o výpočet značně nepřesný, vzhledem k tomu, že se jedná o dvě 

naprosto odlišné kategorie ekonomické činnosti. Jako výchozí bod se sice nabízí super hrubá 

(resp. hrubá) mzda zaměstnance a na druhé straně příjem OSVČ snížený o výdaje, avšak tento 

výpočet by vůbec nezohledňoval bonusy zaměstnanců, jejich benefity či náhrady mzdy 

v případě nemoci. Stejně tak by se v rámci výpočtu musely u OSVČ dohadovat časové 

náklady na např. vedení účetnictví, shánění zakázek. Ještě složitější (spíše nemožný) by pak 

byl propočet podnikatelského rizika, které OSVČ nesou samy za sebe. Jednalo by se tedy o 

propočet velmi nepřesný s mnoha dohadovanými proměnnými, které mohou být u různých 

profesí a lidí zcela jiné. 

 

Graf 2.3.3.2: Vývoj počtu OSVČ a OSVČ využívajících výdajové paušály (v tisících) 

 

Zdroj: ČSSZ, Ministerstvo financí [16] 

 

2.3.4 Poptávka na trhu švarcsystému 

 Poptávku na trhu nelegální práce utváří chování podniků nebo živnostníků, kteří 

k produkci využívají nelegální práci. Druhou stranou této poptávky je ale také poptávka 

po finálních produktech nelegální práce. Podniky většinou nemají přímý zájem vykonávat 

svou činnost ilegálně či podvodem, jsou však různými ekonomickými impulsy k takovýmto 

krokům donuceny. Takovéto impulsy můžeme rozčlenit na dvě velké skupiny, tj. impulsy 

nákladové a impulsy vyplývající z přizpůsobení se ekonomickému prostředí. V tabulce 

(2.3.4.1) je uveden přehled jednotlivých podnětů a také odhad intenzity jejich působení. [4] 
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Tabulka 2.3.4.1: Jednotlivé druhy impulsů vedoucích k poptávce po nelegální práci 

Nákladové impulsy Intenzita 

- Narůstající náklady práce vůči její produktivitě 

- Nákladová konkurence 

- Daňový tlak (zahrnuje i platby na pojistném) 

- Nízký hospodářský výsledek 

- Postavení na trhu „price-taker“ 

střední 

střední 

silná 

střední 

slabá 

Impulsy vyplývající z přizpůsobení se ekonomickému prostředí  

- Velikost nabídky nelegální práce 

- Lokální vymezení činnosti 

- Nízká kvalifikace pracovní síly 

- Překážky při zakládání podniku 

- Neschopnost splňovat pracovní předpisy 

- Diskontinuita regionální struktury  

silná 

střední 

střední
3
 

střední 

silná 

slabá 

Pramen: (Fassmann 2007, s. 233) 

 

Impulsy uvedené v první skupině jsou zapříčiněny racionální snahou podniků 

o snížení nákladů. V momentě, kdy podnik zaznamená nepříznivý vývoj vztahu 

mezi produktivitou práce a jejími náklady, tedy pokud náklady práce vůči její produktivitě 

rostou neúměrně, má tendenci se přiklonit k využití některé z forem nelegální práce. Toto lze 

nejčastěji pozorovat u podniků, které mají nízkou produktivitu
4
 a jakékoli zvýšení nákladů 

na práci je pro ně kritické. Mezi takovýmito podniky je navíc většinou konkurenční boj 

založen zejména na výši nákladů, takže podniky mají tendenci je neustále snižovat, což může 

být provedeno právě využitím nelegální práce.  

Zřejmě nejintenzivnějším impulsem je v této skupině daňový tlak (do kterého nyní 

zahrňme i pojistné) státu na podniky. Jasným a zřetelně pozorovatelným jevem je, že 

v případě zvýšení daní dochází k větší poptávce, ale i nabídce nelegální práce. Stejně jako 

u strany nabídky však tento vztah není vzájemný, tedy při snížení daní nedochází úměrně 

ke snížení nelegální práce, protože v případě např. zpětného přechodu od nelegální práce 

k oficiální, dochází automaticky k určité ztrátovosti podniku, což jimi není vnímáno kladně 

ani za předpokladu snížení daňového tlaku.[4]  

Dalším faktorem v tabulce je nízký hospodářský výsledek, čímž je myšleno, že velké 

podniky zpravidla vykazují velký zisk a nemají tak tendenci uchylovat se k nelegální práci, 

protože úspora na daních a pojistném plynoucí z využití nelegální práce, bude na druhé straně 

odvedena státu stejně na zdanění zisku. Další machinace, které by taková velká firma musela 

                                                 
3
 V případě, že bychom chtěli tento impuls aplikovat přímo a jen na švarcsystém, spíše by se dalo hovořit o slabé 

nebo žádné intenzitě, švarcsystém je využíván napříč lidmi bez ohledu na jejich kvalifikaci.  
4
 Nízká produktivita práce je nejvíce ovlivněna odvětvím, ve kterém se podnik nachází, ale také regionálním 

postavením (nejvyšší produktivitu práce mají dlouhodobě Středočeský kraj a Hl. město Praha). Pro představu, 

souhrnná produktivita práce v roce 2010 v ČR byla 3,1% (počítá se jako podíl HDP a celkové nezaměstnanosti. 
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provést, aby se jí to vyplatilo, jsou příliš komplikované. Proto podniky s nízkým 

hospodářským výsledkem tíhnou k využívání práce na černo zpravidla více. Nemají pak totiž 

další daňovou povinnost, ale mají menší náklady. Dalším impulsem může být i postavení 

podniku na trhu, konkrétně když je podnik v postavení tzv. „price-takera“ tedy příjemce tržní 

ceny, kdy náklady jsou jediným jím ovlivnitelným subjektem.[4] 

Impulsy uvedené v druhé skupině, tedy impulsy vyplývající z přizpůsobení se 

ekonomickým podmínkám, jsou širšího rázu než impulsy nákladové. V první řadě je třeba 

uvést, že poptávka po nelegální práci existuje v případě, že na trhu práce je nabídka 

nelegálních možností. Lokálním vymezením činnosti je myšlen fakt, že pro existenci 

nelegální práce je nutná jistá míra důvěry mezi oběma spolupracujícími stranami, což je více 

realizovatelné právě na lokální úrovni, většinou jde u takové formy práce o známosti, 

doporučení apod., což je mnohem více aplikovatelné na lokální úrovni. Nejsilnějším 

impulsem z druhé skupiny je jednoznačně neschopnost podniků splňovat pracovní předpisy, 

ať už z hlediska finančního nebo bezpečnostního. V momentě, kdy podnik zjistí, že není 

schopen pracovní předpisy splnit, může se uchýlit k jiné formě práce, konkrétně třeba 

k švarcsystému, čehož lze dosáhnout relativně rychle, jednoduše a bez dalších kapitálových 

investic, navíc je zde i hledisko nižších nákladů. Rychle se rozvíjející ekonomické prostředí je 

navíc často neefektivně reflektováno legislativou, která tak nestíhá obsáhnout veškeré nutné 

předpisy tak, aby legislativní prostředí bylo nejvhodnější jak pro stát, tak pro ostatní 

ekonomické subjekty.[4] 

Graf (2.3.4.2) ilustruje nejintenzivnější nákladový impuls, tedy daňový tlak. V grafu 

jsou znázorněny náklady středně velkých podniků na dodržování daňových předpisů (angl. 

Cost of Compliance) v jednotlivých členských zemích EU. Široce používaným ukazatelem 

pro měření nákladů na dodržování daňových předpisů pro malé a střední podniky je „indikátor 

placení daní“. Tento ukazatel zohledňuje čas k přípravě a podání jednotlivých daní. V roce 

2011 tak můžeme pozorovat nejvyšší administrativní zátěž v České republice (vyznačena 

červeně, přes 500 hodin) a Bulharsku. Nad vyšší hranicí LAF
5
 se pak nachází i dalších deset 

států (vyznačeny oranžově). I přes to však průměrné náklady na dodržení daňových předpisů 

v EU dlouhodobě klesají (v roce 2005 212 hodin, v roce 2011 189 hodin).[21] 

 

 

 

                                                 
5
 LAF – hodnota váženého aritmetického průměru EU-27, která se používá jako referenční bod 

pro benchmarking. Ta je pak upravena a jsou z ní vytvořeny dvě hranice – LAF plus a LAF minus. 
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Graf 2.3.4.2: Administrativní zátěž daňových systémů pro středně velké podniky (v hod.) 

 

Zdroj: European Commission 

 

2.4 Historie švarcsystému a související právní úpravy 

Pro správné uchopení problému je potřeba znát historický vývoj souvislostí. Zřejmě 

jako první nalezl mezeru v legislativě český podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc, podle 

kterého je také tento způsob pojmenován. Všechny své – do té doby – zaměstnance si nechal 

vyřídit živnostenská oprávnění, staly se z nich tak osoby výdělečně činné, a podepsal s nimi 

dodavatelské smlouvy. Za toto konání v letech 1989 až 1991 mu byl později uložen trest 

odnětí svobody na tři a půl roku.  

Na úvod stručného přehledu právní úpravy související s touto problematikou, je třeba 

zmínit, že postoj jednotlivých porevolučních vlád byl v této věci zcela nesoudržný, a to ať už 

se jednalo o vlády pravicové či levicové. Spousta názorů inklinovala k faktu, že tento systém 

by měl být tolerován, protože lidem dává nějakou zaměstnanost, umožňuje jim vydělat si 

peníze. Proto asi po dlouhou dobu nebyl zaveden žádný jasný postoj k této problematice, i 

vzhledem k faktu, že fungování takovýchto fiktivních obchodních vztahů zastírajících 

pracovněprávní vztah má fatálně negativní vliv na příjmy veřejných rozpočtů a pojistných 

systémů a úplně odsouvá práva na ochranu pracovníků na druhou kolej.[18] 

 Původní porevoluční právní úpravou byl zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, který 

nepamatoval na problematiku švarcsystému, což stát napravil hned novelou tohoto zákona, 

účinnou k 1. 1. 1992, obávajíce se, že příjmy do státního rozpočtu budou nižší, než se 

plánovalo. Tato novela zakotvila do zákona povinnost zaměstnavatelů zajišťovat plnění úkonů 
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vyplývajících z jejich činnosti svými zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na základě 

pracovních vztahů definovaným zákoníkem práce. Výjimku stanovil zákon jen 

pro podnikatele – fyzické osoby, v případě úkonů, které vykonávají sami nebo s pomocí 

svého manžela, manželky či dětí a pro podnikatele – právnické osoby, za pomoci svých 

společníků nebo členů.  

Tímto ale byly postaveny mimo zákonné meze zahraniční společnosti využívající 

franchising a outsourcing. Jejich otázku řešila novela zákona o zaměstnanosti č. 369/2000, 

na jejímž základě mohl podnikatel plnění běžných úkolů svěřit jiné právnické nebo fyzické 

osobě, tato však je povinna toto plnění zajišťovat svými zaměstnanci, které zaměstnává 

v pracovních vztazích. Další výjimku ze zákazu švarcsystému přinesl zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, který zavedl, že podnikatelé mohou nechat běžné úkoly dočasně plnit 

přidělenými zaměstnanci agentury práce (§13 odst. 3 písm. b) zák. o zaměstnanosti). Tento 

nabyl účinnosti dne 1. října 2004, kromě odstavce týkajícího se agenturního zaměstnávání, byl 

však § 13 úplně totožný s předcházející úpravou, takže na dosavadním stavu se změnilo 

pramálo.  

Hned v následujícím roce však přišla, po značných zájmech společnosti a diskuzích o 

této problematice, novelizace i samotného § 13 zák. o zaměstnanosti. Takže 8 měsíců po 

nabytí účinnosti nového zákona o zaměstnanosti nabyl účinnosti zákon č. 202/2005 Sb., 

konkrétně 27. 5. 2005, kterým byla včleněna do § 13 další výjimka. Ta měla na celou 

problematiku asi nejvýznamnější vliv. Konkrétně tedy novelizované znění §13 odst. 3 písm. 

c) uvádí, že povinnost podnikatele zajišťovat plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu 

jeho činnosti neplatí v případech kdy: „právnická nebo fyzická osoba svěří 

1. jiné právnické nebo fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, 

zahrnuty v předmětu své činnosti a bude je zajišťovat svými zaměstnanci, nebo 

2. jiné fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, zahrnuty v předmětu 

činnosti a nebude svěřené úkoly zajišťovat v zastřeném pracovněprávním vztahu. 

Provozování svěřené činnosti musí naplňovat znaky podnikání ve smyslu § 2 odst. 1 

obchodního zákoníku.
6
 

 Jak je vidno, do stávajícího § 13 odst. 3 písm. c) byl vložen bod druhý, který umožnil 

podnikatelům svěřit plnění běžných úkolů osobám samostatně výdělečně činným, které tyto 

úkoly mohly provádět i bez nutnosti mít vlastní zaměstnance (toto bylo v zákoně o 

zaměstnanosti z roku 1991 nutné v případě, že plnění běžných úkolů by mělo být svěřeno 

                                                 
6
 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 202/2005 Sb. účinném ke dni 27. května 2005 
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OSVČ). Tudíž podnikatel, který svěřil živnostníkovi bez jiných zaměstnanců toto plnění 

běžných úkolů, se již nemusel obávat postihu za toto konání a živnostníkům se rozšířilo pole 

možné pracovní působnosti. Zákon tedy po osmi měsících v tomto ohledu zcela otočil a 

plnění běžných úkolů na základě obchodních vztahů s OSVČ povolil. [9] 

 Běžnými úkoly vyplývajícími z předmětu činnosti se pro potřeby tohoto zákona 

rozuměly zejména úkoly, které přímo souvisejí s výrobou nebo poskytováním služeb 

vykonávanými při podnikání, které daná fyzická či právnická osoba provádí v zařízeních 

určených pro tyto činnosti nebo v místech obvyklých pro jejich výkon a to na svou vlastní 

odpovědnost a pod svým vlastním jménem. Spolu s těmito může podnikatel vykonávat také 

určité doplňkové činnosti. Rozlišení běžných úkolů od těch doplňkových bylo prováděno 

zejména posouzením toho, zda má určitý konkrétní úkol či činnost přímou souvislost se 

zajištěním výroby či poskytováním služeb dle toho, o jakou podnikatelskou činnost se jedná. 

Pokud by se bez konkrétního úkolu nedala samotná činnost zajistit, resp. bez daného úkolu by 

podnikatelská činnost nemohla být provozována, jedná se o tzv. „běžný úkol“.  

 V judikatuře se můžeme opřít o rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ads 

82/2005-50, který uvádí, že „fyzické osoby vykonávaly na základě svých živnostenských 

oprávnění pracovní činnost, jež je předmětem činnosti právnické osoby, což lze považovat za 

skrytou formu švarcsystému.“ Tehdy zákon ještě nehovořil o závislé práci, pouze zakazoval 

podnikateli zajišťovat svěřené úkoly v zastřeném pracovněprávním vztahu. Ten právě 

zahrnoval pojem závislé práce. Rokem 2007 však skončila situace, zjednodušeně řečeno, že 

běžné úkoly si podnikatelé museli zajistit sami, příp. zaměstnanci a na vykonávání 

doplňkových činností mohli najmout osoby samostatně výdělečně činné. Toto pravidlo se 

však nevytratilo z praxe zcela. Například členové managementu ve společnosti mohou 

z hlediska obchodního vedení udělovat pokyny k běžným úkolům společnosti, na druhou 

stranu jen těžko může zajišťovat rady k doplňkovým činnostem v oboru informatiky či 

účetnictví. 

 Od roku 2007 nabyl účinnosti nový zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten zrušil § 

13 zákona o zaměstnanosti a ve svém třetím paragrafu udává povinnost závislou práci
7
 

vykonávat výlučně v pracovněprávním vztahu. V legislativě se však objevila mezera. 

Vzhledem k tomu, že v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, nebyla vymezena skutková 

podstata správního deliktu či přestupku, která by v návaznosti na související porušení 

předpisu umožňovala podnikatele sankcionovat. Švarcsystém tak postihovali pouze správci 

                                                 
7
 Definice závislé práce viz kapitola 3.1 
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daně, zpravidla finanční úřady, v případech, kdy výkon práce a příjmy z něj mají být zdaněny 

jako příjmy ze závislé činnosti (dle ustanovení § 6 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). 

Potírání švarcsystému tak přešlo na Českou daňovou správu, která jej vykonávala v rámci své 

kontrolní činnosti, kde se zabývala také zjišťováním skutečného vztahu mezi objednatelem a 

fyzickou osobou.[20] 

 Právní stav, jenž byl nastolen nabytím účinnosti nového zákoníku práce, tak fakticky 

byl vyhovující, protože je jasně uveden zákaz výkonu závislé práce mimo pracovněprávní 

vztah. V zákonech upravujících správní delikty ale nebyla uvedena skutková podstata 

takového správního deliktu, na kterou by příslušné pokutující orgány vztahovat postih 

švarcsystému, v případech, kdy se podaří ho prokázat. Až do začátku roku 2012 tak byl 

švarcsystém fakticky tiše tolerován a prováděn. Tuto situaci přerušilo až Ministerstvo práce a 

sociálních věcí novelou zákona o zaměstnanosti z ledna 2012. 

 

2.4.1 Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2012 

 Důvody, proč se rozhodlo status quo kolem problematiky švarcsystému MPSV změnit, 

jsou dva. Prvním důvodem byl jednoznačně narůstající deficit prostředků státního rozpočtu, 

který byl zapříčiněn úniky na dani z příjmu ze závislé činnosti a na odvodu pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění. V případě, že odběratel spolupracuje s osobami samostatně 

výdělečně činnými, nemusí za ně odvádět daně, stejně tak daňová povinnost OSVČ je 

minimální, v případě že tyto jí snižují pomocí výdajů na soukromou spotřebu, které vykážou 

jako daňové výdaje. Státu tedy unikají na těchto daních a pojištění nemalé prostředky.  

 Druhým důvodem je fakt, že lidé, kteří jsou se zaměstnavatelem v pracovněprávním 

vztahu, jsou chráněni zákoníkem práce. Jako osoby samostatně výdělečně činné tak nemohou 

logicky této ochrany využívat, nemají tak stanovenu např. maximální délku pracovní doby 

nebo odškodnění za pracovní úraz, který de facto není pracovním úrazem.[20] 

 V tomto směru se orgány finanční správy, které se snažily sankcionovat podnikatele, 

setkávaly s argumenty, že se jedná ze strany zákona o omezení svobody podnikání, a že je 

jejich právem mít možnost volby, zda práci vykonat pomocí zaměstnanců či najmout na práci 

OSVČ jako dodavatele. O omezení svobody podnikání zde opravdu nejde, jelikož podnikatel 

má právo si najmout takto dodavatele, musí však jít o reálnou dodávku vycházející ze 

svobodného právního vztahu, ne však o zastírání závislé práce. U závislé práce je výslovně 

zakázána možnost zvolit typ právního vztahu, na kterém bude založena. 
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 Tento fakt ale stále nevylučuje diskuze, že zákon tímto ustanovením fakticky porušuje 

článek 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který obsahuje práva podnikat a 

vykonávat hospodářskou činnost. Zejména se jedná o případy, kdy osoba samostatně 

výdělečně činná za jistých okolností odmítá přejít do pracovněprávního vztahu v rámci 

závislé práce. Pracovněprávní vztahy však nelze uzavírat bez oboustranného zájmu. Nezájem 

jedné či druhé strany však nemůže být založen pouze na finanční výhodnosti dodavatelského 

řešení, vyplývající z nižší daňové povinnosti, kdy se jedná prakticky o obcházení 

veřejnoprávní úpravy. Ustanovení § 2 a § 3 zákoníku práce a § 5 písm. e) bod 1 zákona o 

zaměstnanosti se totiž mohou opřít o následující odstavec Listiny, který stanoví, že „zákon 

může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.“ (článek 26 

odst. 2 ústavní Listiny základních práv a svobod) 

 

2.5 Švarcsystém v sousedních zemích 

 Vzhledem k možnostem, jež skýtá otevřený trh práce EU, je důležité zmínit také 

právní úpravu této problematiky v sousedních zemích, kam nejčastěji mohou občané ČR 

směřovat za prací. Na Slovensku chybí podobná právní úprava, jakou přijala Česká republika, 

ve smyslu trendů legislativy EU, tedy přímý zákaz výkonu závislé práce mimo 

pracovněprávní poměr. Obdoba švarcsystému je na Slovensku také relativně dost rozšířená, a 

stát ji poměrně ignoruje a nijak přísně nesankcionuje. Jednoznačně je však vnímána jako 

závažný problém a dá se předpokládat, že i po vzoru České republiky, ale hlavně díky 

současné levicové vládě, budou přijata přísnější represivní opatření. S tímto samozřejmě 

souhlasí zejména slovenské úřady daňového a sociálního zabezpečení, které ukládají pokuty 

za nižší odvody daně, které jsou následkem zastření pracovního poměru a dochází tak ke 

správnímu deliktu.  

 Soud však může takové rozhodnutí přezkoumat a výsledek může zcela obrátit. 

Současným názorem Nejvyššího soudu SR je, že vůle osoby být, či nebýt zaměstnancem je 

stěžejním faktorem pro posouzení, zda se jedná o závislou práci či o podnikání na základě 

projevené vůle smluvních stran. Stejnou činnost tak podle něj lze vykonávat i na základě jiné 

než pracovněprávní smlouvy, jako např. smlouvy o činnosti celního deklaranta nebo smlouvy 

o výkonu manažerského servisu. Výkon činnosti tak soudem není vždy kvalifikován jako 

výkon závislé práce ve smyslu slovenského zákoníku práce.[32] 
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 Německá legislativa, konkrétně sociální zákoník (Sozialgesetzbuch), vymezuje 

závislou činnost jako nesamostatnou výdělečnou činnost uskutečňovanou především 

v pracovním poměru.
8
 Znaky určujícími závislou činnost jsou: 

- vázanost pokyny zaměstnavatele, 

- začlenění do jeho organizační struktury, 

- povinnost podávat zprávy a 

- existence kontrol. 

Situaci, kdy osoba vykonává závislou činnost mimo pracovněprávní poměr a 

vystupuje navenek jako živnostník, vyhodnocují úředníci jako na osoby vykonávající závislou 

práci. Rozhodnutí, zda se jedná o samostatnou či závislou činnost provádějí orgány správy 

sociálního zabezpečení. Obvykle tak švarcsystém naplňuje znaky nelegálního zaměstnávání, 

dle zákona o potírání nelegálního zaměstnávání (Schwarzarbeisbekämpfungsgesetz) a 

pokutován může být až do výše 300 000 Eur, v případě vyšší závažnosti může soud 

rozhodnout i o trestněprávním postihu, a to odnětí svobody v délce až 5 let (ve zvlášť 

závažných případech až 10 let). 

V Rakousku je také oblíbený způsob najímat osoby samostatně výdělečně činné, 

v Rakousku vznikají založením volné živnosti (selbstständige tätigkeit), což je obdoba našeho 

institutu OSVČ. V propracovaném právním systému můžeme nalézt další typ smlouvy, 

pomocí nějž lze vztah mezi dvěma subjekty ošetřit. Jedná se o tzv. „volnou služební 

smlouvu“, která se vyznačuje následujícími znaky: 

- existence trvalého závazkového vztahu mezi zaměstnavatelem a volným 

poskytovatelem služeb, 

- omezená osobní závislost, 

- neexistence závaznosti pokynů, 

- možnost samostatné regulace průběhu prací a možnost kdykoliv jej změnit, 

- podstatnými prostředky disponuje zaměstnavatel, 

- výplata odměny se uskutečňuje po uplynutí doby práce, nikoliv až po zhotovení 

díla. [32] 

 Volný poskytovatel služby je chráněn pracovním právem jen omezeně, vztahují se na 

něj např. ustanovení všeobecného občanského zákoníku (ABGB) o ukončení pracovního 

poměru. Vedle volné služební smlouvy zná rakouská legislativa ještě pracovní smlouvu a 

smlouvu o dílo. Finanční úřady však při kontrole hledí zejména na hospodářský obsah smluv, 

                                                 
8
 § 7 odst. 1 Sozialgesetzbuch IV 
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což znamená, že když smlouva o dílo nebo volná služební smlouva neodpovídá 

hospodářskému vztahu, může být úřadem překvalifikována na smlouvu pracovní. Pokud se 

jedná o cizince, jenž hodlá podnikat na území Rakouska, a smlouvou o dílo uzavřenou s ním 

budou porušena ustanovení zákona o zaměstnávání cizinců (AuslBG), může takovému být 

uložena pokuta v rozmezí 1000 – 50 000 Eur. Pokud se jako živnostník nepřihlásí 

k sociálnímu pojištění, hrozí mu pokuta v rozmezí 730 – 5000 Eur. A konečně, v případě 

úmyslného nezaplacení zaměstnavatelského resp. zaměstnaneckého poplatku na sociální 

pojištění je možno uložit trest odnětí svobody až na 3 roky. [32] 

 Polský zákoník práce (Kodeks pracy) stanoví, že nahrazení pracovní smlouvy 

v případě výkonu závislé činnosti není možné. Vztah zaměstnance a zaměstnavatele se 

posuzuje dle samotného vykonání práce určitého druhu, na určitém místě, v určitou pracovní 

dobu a zaměstnavatel se zaváže zaplatit za vykonanou práci odměnu, jedná se vždy o 

pracovněprávní vztah, nehledě na to, jakou smlouvou bude tento vztah ošetřen. Sankcí pak je 

jednak povinnost uhradit nezaplacené poplatky na sociálním zabezpečení a také možná pokuta 

od správních úřadů ve výši 1000 – 30 000 PLN (cca 240 – 7 200 Eur). Obdobnou právní 

úpravu mají také např. Maďarsko nebo Ukrajina. [32] 
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3 Dopad švarcsystému na ekonomické subjekty 

 Ekonomickými subjekty se rozumí stát, podniky (ekonomické subjekty zřízené za 

účelem generování zisku) a domácnosti (fyzické osoby). Mimo ekonomické důsledky, jimiž 

se zabývá kapitola 2.3, lze klasifikovat také důsledky pracovněprávní, daňové či 

trestněprávní. Nejprve se tato kapitola zabývá právě dopadem pracovněprávním, jenž je 

zaštiťován pracovněprávními předpisy a jejich ustanoveními, jimiž se subjekty na trhu práce 

musí řídit. Dalším členěním je daňový dopad, jelikož za předpokladu praktikování 

švarcsystému dochází, spolu s porušováním daňových předpisů, také ke krácení jednotlivých 

daní a jiných povinných plateb, s čímž souvisí také další bod členění – dopad trestněprávní. 

Specifickým důsledkem švarcsystému, jenž nelze opomenout, je kontrolní činnost 

inspektorátu práce – v současné době nejdiskutovanější aktivita v rámci celé této 

problematiky, která se kategoriálně dotýká veškerých zmíněných dopadů, proto je uvedena 

jako samostatná část kapitoly. 

 

3.1 Pracovněprávní dopad 

 Pracovněprávními předpisy, jež regulují výkon práce právě z hlediska problematiky 

švarcsystému, jsou zákoník práce, který definuje závislou práci a zákon č. 435/2006 Sb., 

o zaměstnanosti, který stanoví formy nelegální práce. 

 

3.1.1 Závislá práce 

 Stará úprava zákoníku práce, platná do konce roku 2011, vymezovala závislou práci 

v ustanovení § 2 odst. 4 takto: 

 „Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a 

podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance 

pro zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo 

jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 

dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.“ 

 Důležitými faktory v této větě jsou nadřízenost a podřízenost, osobní výkon práce, 

pokyny, jménem zaměstnavatele, odměna, plat nebo mzda, pracovní doba, pracoviště, 

náklady a odpovědnost zaměstnavatele. Všechny tyto znaky závislé práce musí být splněny 



 

22 

 

kumulativně, tj. společně, jinak se o závislou práci nejedná. Za vadu tohoto ustanovení však 

můžeme seznat fakt, že zde jsou za znaky závislé práce považovány i její důsledky. 

 Závislou prací je dle § 307a zákoníku práce také situace, kdy zaměstnavatel, který je 

agenturou práce, „dočasně přiděluje svého zaměstnance, na základě povolení podle zákona 

o zaměstnanosti, k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní 

smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému 

zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti 

u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě 

dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a 

uživatelem.“ [1] 

 

3.1.1.1 Znaky a důsledky závislé práce 

 Jak již bylo zmíněno výše, úprava zákoníku práce platná do 31. 12. 2011 považovala 

za znaky závislé práce i její důsledky. Od začátku roku 2012 zákon rozdělil znaky 

od důsledků do dvou odstavců. V § 2 odst. 1, zákoníku práce tak nalezneme znaky závislé 

práce, jimiž jsou: 

- práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, 

- práce vykonávaná jménem zaměstnavatele, 

- práce podle pokynů zaměstnavatele, 

- práce vykonávaná zaměstnancem osobně. 

 Tyto čtyři definiční znaky závislé práce musí být splněny kumulativně, jen v tom 

případě se jedná o závislou práci. V následujícím odstavci § 2 ZP nalezneme tedy nově 

odlišené důsledky závislé práce, kterýmiž jsou: 

- práce vykonávaná za mzdu nebo plat (pracovní poměr), nebo odměnu za práci 

(dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP, DPČ), 

- práce na náklady zaměstnavatele, 

- práce na jeho odpovědnost, 

- práce konaná v pracovní době, 

- práce na pracovišti zaměstnavatele, příp. na jiném dohodnutém místě. 

 Žádný z výše uvedených důsledků závislé práce nelze vyloučit. Právní úprava je 

kogentní, nelze se od ní odchýlit. Došlo tedy k legálnímu zpřesnění pojmu závislá práce, které 

odráží dokument Mezinárodní organizace práce s názvem „Employment Relationship 
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Recommendation“ z roku 2006
9
, kde je mj. uvedeno, že „za účelem usnadnění určení 

existence pracovního poměru, by členové, v rámci národní politiky uvedené v tomto 

doporučení, měli zvážit následující možnosti: 

a) umožňovat širokou škálu prostředků pro určení existence pracovního poměru, 

b) stanovit právní domněnku o existenci pracovního poměru v případě, že je přítomen 

jeden nebo více relevantních ukazatelů, 

c) určit, po předchozím projednání s nejvíce reprezentativními organizacemi 

zaměstnanců a pracovníků, že pracovníci s určitými charakteristikami, obecně nebo 

v určitém odvětví, musí být považováni buď za zaměstnance, nebo za osoby 

samostatně výdělečně činné.“
10

 

 Z tohoto lze vyvozovat fakt, že čím přesněji bude v legislativě daný právní pojem 

definován, tedy konkrétně zde pojem „závislá práce“, tím jednodušeji pak bude jeho 

přítomnost rozeznána a následně určena.[12] 

 Rozlišení znaků závislé práce a podmínek jejího výkonu, tak jak je shora patrné a jak 

jej provedla novela č. 365/2011 Sb., problematiku definice závislé práce příliš 

nezpřehledňuje, protože její definiční znaky vyplývají už ze samotného vymezení 

pracovněprávních smluv. [1] 

 

3.1.1.2 Vymezení pracovněprávních smluv 

 Pracovněprávní smlouvy se v základu od ostatních soukromoprávních smluv liší 

v tom, že de facto upravují samotnou závislou práci. V případě existence pracovní smlouvy je 

vytvořen vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi smluvními stranami, zaměstnavatele 

opravňuje k udílení pokynů zaměstnanci a ten je musí plnit. Pracovní smlouva tedy sama 

o sobě určuje nadřazené postavení zaměstnavatele. 

 Dalším vymezujícím znakem pracovních smluv je, že na rozdíl od občanskoprávních 

či obchodních, upravují spíše vztah na jejím základě vzniknuvší (tj. pracovní poměr). 

Občanské a obchodní právo upravuje spíše jednotlivé typy smluv. Pracovní poměr bývá často 

na dobu neurčitou a přizpůsobuje se měnícím se podmínkám a skutečnostem. Skončení 

pracovního poměru, jakožto právního vztahu, je také zvláštně upraveno, čili že zaměstnanec 

                                                 
9
 Česká republika vzala tento dokument na vědomí v rámci ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 

187, o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
10

 Část II, bod 11, Employment Relationship Recommendation: Recommendation concerning the employment 

relationship. 
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je pracovní smlouvou chráněn před možností jejího jednostranného rozvázání 

zaměstnavatelem. 

 Pracovní smlouva taktéž vytváří zvláštní osobní vztah mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, kterým je jasně dána osobitost výkonu práce, tedy že zaměstnanec nemá 

možnost se nechat k výkonu práce zastupovat jakýmkoli třetím subjektem. Na straně 

zaměstnavatele pak je možnost samostatně určovat pracovní podmínky (pracovní doba, doba 

odpočinku, dovolená, atp.) Charakteristickým rysem pracovní smlouvy je také rozlišná 

vyjednávací síla smluvních stran. Ostatní soukromoprávní smlouvy by se totiž měly v zásadě 

řídit rovným postavením smluvních stran při sjednávání závazkového vztahu. Nevyrovnanost 

vyjednávacích sil zaměstnance pak vyúsťuje v nutnost právní ochrany zaměstnance. 

 Přes všechna tato vymezení a rozlišení ale stále platí, že i nadále budou existovat 

smluvní vztahy, jež jsou na hraně pracovního a obchodního (či občanského) práva. Bělina 

(2012, s. 32) je nazývá tzv. „hybridními vztahy“. V takových vztazích dochází k vzájemnému 

prolínání smluvních typů z celé soukromoprávní úpravy. [1] 

 

3.1.1.3 Výkon závislé práce 

 Zákoník práce dále také ustanoví ve svém § 3, že závislá práce smí být vykonávána 

výlučně v základním pracovněprávním vztahu, nejedná-li se o práci vykonávanou podle 

zvláštních právních předpisů jako služební poměry příslušníku armády
11

 nebo bezpečnostních 

sborů
12

. § 3 dále uvádí, že „základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou 

pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr.“ 

 Tento paragraf navazuje na předchozí definici závislé práce a stanoví tak rozlišení 

základních pracovněprávních vztahů, jimiž jsou: 

- pracovní poměr, 

- právní vztah založený dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda 

o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). 

 Ostatními pracovněprávními vztahy pak jsou ty, které jsou upraveny zvláštními 

právními předpisy. Odkazováno je např. na zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních 

zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních 

                                                 
11

  zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a 

ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
12

 zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). Účinnost valné většiny tohoto zákona 

byla několikrát odložena, dle § 254 služebního zákona pak nabývá účinnosti 1. ledna 2015. 

Nicméně však zákon jasně stanovuje, že služební poměr státních zaměstnanců je závislou 

prací. Závislou práci upravuje velké množství zvláštních předpisů. V původním zákoníku 

práce byl v § 5 odst. 4 a 5 uveden výčet vztahů, na který se tento zákoník vztahoval. Byl tedy 

požíván subsidiárně. Novela zákoníku práce tyto dva odstavce zrušila, jelikož záměrem 

zákoníku práce je napříště býti zákonem základním. [1] 

 

3.1.2 Nelegální práce 

 S novelou zákoníku práce k 1. 1. 2012 byla propojena i novela zákona č. 435/2006 

Sb., o zaměstnanosti, který vymezuje nelegální práci a od tohoto data zařazuje mezi tzv. práci 

na černo také švarcsystém. Nejprve se však stručně ohlédněme, jak upravoval nelegální práci 

zákon o zaměstnanosti do konce roku 2011.  

 Nelegální prací bylo, dle ustanovení § 5 písm. e) bodu 1 zákona o zaměstnanosti, 

pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou osobu na základě pracovněprávního 

vztahu nebo jiné smlouvy. Výjimku tvořili manželé nebo děti těchto osob. Nelegální prací 

tedy byla práce bez smlouvy, tzv. práce na černo. Švarcsystém však je založen na smluvním 

vztahu, vztahuje se na něj tedy dovětek „nebo jiné smlouvy“, kdy obě strany mají uzavřenu 

smlouvu jako odběratel na jedné straně a dodavatel na straně druhé, a jsou tak 

plnohodnotnými účastníky obchodněprávního či občanskoprávního vztahu.  

 V případě, že by kontrolní orgány napadaly praktikanty švarcsystému tím 

argumentem, že provádějí nelegální práci, tak tito mohli kontrovat jednoduše tvrzením, že 

mají s fiktivními dodavateli uzavřenu ústní obchodní (mandátní, smlouva o dílo) nebo 

občanskoprávní (příkazní) smlouvu, a i druhá strana toto potvrdila, nejednalo se o nelegální 

práci vzhledem k faktu, že jde o smluvní vztah. V takovém případě se dalo posoudit 

ustanovení § 41a odst. 2, občanského zákoníku, který potvrzuje platnost právního úkonu, jenž 

byl zastřen jiným právním úkonem, v případě, že to odpovídá vůli účastníků a jsou splněny 

všechny náležitosti. Převedeno do potřeby této problematiky, v případě že např. obchodní 

smlouvou byl zastřen výkon závislé práce, bude možné za daných okolností touto smlouvou 

vzniklý právní vztah prohlásit za pracovněprávní
13

. V tomto případě by mohla inspekcí práce 

být uložena dle ustanovení § 25 zákona č. 251/2005, o inspekci práce, pokuta za naplnění 

                                                 
13 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. září 2009, sp. zn. 30 Cdo 833/2008, o simulovaných a disimulovaných 

právních úkonech. 
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správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr až do výše 300 000 Kč. Tento postup je však krajně diskutabilní, jelikož 

jednak neplatnost právních úkonů není předmětem posuzování kontrolních orgánů, ale hlavně 

také samotný § 41a odst. 2, občanského zákoníku vylučuje dovolávat se této neplatnosti 

účastníku, který jej považoval za nezastřený. 

 Vymezení nelegální práce se od 1. 1. 2012 změnilo novelou zákona o zaměstnanosti. 

Ustanovení § 5 písm. e) bod 1 zákona o zaměstnanosti udává, že nelegální prací je „výkon 

závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah“
14

, což propojuje pojmy nelegální 

a závislá práce a z čehož vyplývá, že nelegální prací je od roku 2012 také švarcsystém. 

Z vymezení nelegální práce v zákoně o zaměstnanosti vypadla výjimka pro práci manželů, 

manželek a dětí, je však nahrazena ustanovením § 318 zákona o zaměstnanosti, který vylučuje 

existenci základního pracovněprávního vztahu mezi manžely
15

. Vyloučeno také není, že další 

rodinní příslušníci mohou být zapojeni do práce v rámci malých živností. 

 Je třeba také dodat, že dále je nelegální prací také práce cizince, který nemá zákonem 

dané povolení k zaměstnání, které vykonává, nebo také jím vykonávaná práce, která je 

v rozporu s jemu uděleným povolením. Což primárně nemá vliv na tuto problematiku, avšak 

v praxi cizinci, kteří mohou práci na území České republiky vykonávat jen na základě 

povolení k zaměstnání (nejedná se o občany EU, jejich rodinné příslušníky, rodinné 

příslušníky občana ČR, a dále osob dle § 98 zákona o zaměstnanosti), vykonávají práci jako 

OSVČ vzhledem k faktu, že Úřad práce by jim toto povolení pravděpodobně nevydal. A jako 

OSVČ pak často vykonávají právě závislou práci, prakticky tedy zvyšují procento využití 

švarcsystému, protože nemají jinou možnost jak zde legálně pracovat.[20] 

 

3.2 Daňový dopad 

 Vedle pracovněprávního pohledu na švarcsystém existuje také daňové hledisko. Zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) definuje pojem 

„závislá činnost“ a také „příjmy ze závislé činnosti“. Závislá činnost z daňového hlediska se 

však neztotožňuje se závislou prací z pracovněprávního hlediska. 

 

                                                 
14 Zákon o zaměstnanosti přímo odkazuje na § 2 a §3 zákoníku práce. 
15

 To se týká také registrovaných partnerů dle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. 
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3.2.1 Závislá činnost 

Současná úprava zákona o daních z příjmů definuje v ustanovení § 6 odst. 1 příjmy 

ze závislé činnosti „jako: 

a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 

členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce 

pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i 

příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku, 

b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 

omezeným, komanditistů komanditních společností a ředitelů obecně prospěšných 

společností
16

, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo 

společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci likvidátorů, 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem 

závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou 

od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo 

od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává.“ 

 V rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 62/2004-70 je uvedeno, že „pojem 

závislá činnost tedy není totožný s pracovněprávním pojmem závislá práce (nájem pracovní 

síly za odměnu). Pod kvalifikaci příjmů, podřazených pro účely daně z příjmů pod ustanovení 

§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., není rozhodující, na základě jakého právního vztahu poplatníkovi 

příjmy plynou. Podstatným rysem závislé činnosti je skutečnost, že není vykonávána zcela 

nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka, ale 

naopak podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí (plátce).“
17

 Závislá 

činnost dle zákona o daních z příjmů je tedy pojem širší než závislá práce z pracovněprávního 

pohledu. Závislá práce tak bude vždy závislou činností z daňového hlediska, obráceně tomu 

tak vždy být nemusí. Poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti je dle § 6 odst. 2 považován 

za „zaměstnance“ a plátce příjmu za „zaměstnavatele“. Toto ustanovení není podmíněno 

existencí pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatelem pak je i tuzemský subjekt, jenž si najme 

zaměstnance od zahraniční agentury práce, a to i v případě, že mezi tuzemským subjektem a 

jím najatým zaměstnancem neexistuje žádný soukromoprávní vztah.[19] 

 

                                                 
16

 Posledně jmenovaná kategorie – příjmy ředitelů obecně prospěšných společností – nabývá v rámci novelizace 

účinnosti až 1. ledna 2015. 
17

 Na stejný fakt poukazuje i novější rozsudek NSS, konkrétně rozsudek č. j. 1 Afs 126/2009 - 73 
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3.2.1.1 Základní charakteristiky závislé činnosti 

Dle § 8 odst. 3, zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, „správce daně vychází ze 

skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní.“ Zjišťuje 

tedy skutečný charakter vztahu podle objektivních skutkových okolností. Nejvyšší správní 

soud v rozhodnutí č. j. 2 Afs 131/2005-49 uvádí, že „právní povaha vztahů označovaných 

zákonem jako závislá činnost, příjmy z níž jsou předmětem daně z příjmu, není v zákoně 

o daních z příjmů dále definována, proto je nutno její základní charakteristiky dovodit 

výkladem.“ Pro určení správného způsobu zdanění v případě špatně uzavřených nebo 

nesprávně formulovaných obchodněprávních a občanskoprávních vztahů z hlediska daňového 

byla vydána Ministerstvem financí ČR metodika, konkrétně Pokyn D-285
18

. Tento pokyn 

vychází z existující praxe finančních orgánů a judikatury správních soudů a za nejčastější 

znaky a okolnosti určující vztah závislé činnosti fyzické osoby a osoby, od níž jí plyne příjem 

(dále označena jako „plátce příjmu“), považuje následující: 

- „plátce příjmu přímo či nepřímo ukládá úkoly, řídí a kontroluje fyzickou osobu a nese 

odpovědnost související s její činností, 

- fyzická osoba má ve vztahu k plátci příjmu obdobné postavení jako zaměstnanec, 

- odměna za práci je vypočítána na základě délky pracovní doby nebo obdobným 

způsobem běžným při odměňování osoby v pracovněprávním vztahu, 

- materiál, pracovní pomůcky, stroje a zařízení potřebné pro výkon činnosti jsou fyzické 

osobě poskytovány plátce příjmu,  

- vztah mezi plátcem příjmu a fyzickou osobou je dlouhodobý anebo soustavný, resp. 

fyzická osoba vykonává činnost dlouhodobě pouze pro jednoho plátce příjmu, a to 

osobně nebo prostřednictvím spolupracující osoby ve smyslu § 13 zákona o daních 

z příjmu.“
19

[19] 

 

3.2.2 Vůle smluvních stran 

Jak je zmíněno v kapitole 3.2.1, správce daně je dle § 8 odst. 3 daňového řádu povinen 

vycházet ze skutečného obsahu vztahu mezi spolupracujícími osobami, resp. musí zkoumat 

skutečnou vůli smluvních stran. Pokud obě strany takový úkon uzavřít ve skutečnosti uzavřít 

nechtěly, a pouze jím zastřely právní úkon jiný, pak je právě aplikován tento princip „obsahu 

                                                 
18

 Celý název pokynu je „Pokyn č. D-285 k aplikaci §6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti. 
19

 Viz Pokyn č. D-285 k aplikaci §6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších 

předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti. 
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nad formou“
20

 dle ustanovení § 8 odst. 3 daňového řádu. O zastřený právní úkon se pak 

nejedná v případě, že se smluvní strany rozhodnou do právního vztahu vstoupit v souladu 

s obecnými principy jako: 

- smluvní svoboda, 

- dobrá víra, 

- nezneužívání ekonomicky silnějšího postavení, atd. 

Je tedy přípustné, že pokud se OSVČ ocitne dobrovolně v takovéto pozici, nemusí se 

jednat o švarcsystém. V případě ale, že je na danou OSVČ vyvíjen nátlak k uzavření 

smluvního vztahu, pramenící z existující ekonomické závislosti obou stran a OSVČ tak je 

donucena uzavřít smlouvu, kterou nechce, jedná se o protiprávní jednání. Jak uvádí Nejvyšší 

správní soud v rozsudku č. j. 1 Afs 53/2011-208 „významným kritériem pro posouzení, zda se 

jedná o práci závislou, je i vůle osob, které danou činnost pro plátce vykonávají.“ 

 Vůli smluvních stran však nelze seznat pouze z uzavřené smlouvy či následné 

svědecké výpovědi. Je třeba zkoumat veškeré okolnosti, které ilustrují vztah mezi společností 

a spolupracující OSVČ pro správné posouzení jejich vůle. Vodítkem ke správnému posouzení 

vůle smluvních stran tak může být např. konkludentní jednání obou stran v režimu 

obdobnému pracovnímu poměru. [19] 

 

3.2.3 Důsledky přehodnocení vztahu smluvních stran na závislou činnost 

 V případě, že je vztah smluvních stran překlasifikován správním orgánem na závislou 

činnost, jsou pak dotčeny retrospektivně také jejich odvody na daních z příjmů fyzických 

osob, dani z přidané hodnoty či pojistném na veřejnoprávním pojištění. 

 

3.2.3.1 Doměření daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

První důsledkem přehodnocení vztahu smluvních stran na vztah závislé činnosti je 

tedy doměření daně z příjmů ze závislé činnosti správním orgánem plátci příjmu (dále 

označován jako „zaměstnavatel“
21

), kterou měl daný zaměstnavatel za dobu výkonu závislé 

činnosti srážet z odměny spolupracující OSVČ. Správce daně tak nadále považuje vyplacenou 

(fakturovanou) odměnu fyzické osobě za čistý příjem této osoby a na základě této částky pak 

dopočítá výši hrubého příjmu za účelem stanovení výše záloh a daně.  

                                                 
20

 ŠUBRT, Bořivoj a Dana TREZZIOVÁ. Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém“ od 1. 1. 2012 – II. část. 

Práce a mzda. 2012, roč. 60, č. 1. 
21

 Dle § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 
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Základem pro výpočet této výše pak je dle § 38s zákona o daních z příjmů „částka, 

z níž by po vybrání nebo sražení zbyla částka, která byla plátcem daně poplatníkovi skutečně 

vyplacena; u poplatníka s příjmy podle § 6 zvýšená o povinné pojistné podle § 6 odst. 13.
22

“ 

Toto je právní definice tzv. brutace mzdy (angl. wage grossing up), která se provádí 

podle následujícího vzorce: 

 

   
  

(    )  (     )
 

 

 Pro ilustraci uveďme konkrétní případ. Spolupracující OSVČ fakturovala svou 

odměnu ve výši 10 000 Kč. Tato odměna budiž brána pro účely daně za čistý příjem 

zaměstnance, výše sazby pojistného na sociální a zdravotní pojištění je u zaměstnavatele 

celkem 34%, výše daně z příjmu 15%. Po dosazení do rovnice nám vyjde hrubý příjem, který 

budiž základem pro výpočet výše srážky zálohy na daň, zde konkrétně částka 12 516 Kč
23

. 

Tato doměřená daň z příjmu ze závislé činnosti (např. v tomto případě 2 516 Kč) pak bude 

dále navýšena o penále ve smyslu § 251 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen 

„daňový řád“) a také o případné úroky z prodlení za každý den prodlení s uhrazením daně 

ve smyslu § 252 – 253 daňového řádu. [19] 

 

3.2.3.2 Dvojí odvedení daně z příjmů fyzických osob 

Ve smyslu předchozí kapitoly tedy může logicky nastat situace, kdy spolupracující 

OSVČ svůj příjem z takovéto závislé činnosti řádně zdanila, většinou jako příjem 

ze samostatně výdělečné činnosti
24

. Správce daně tedy požadováním doměřeného odvodu 

daně z příjmů fyzických osob může být odběratelem nesprávně osočován, že dochází 

k dvojímu odvedení daně. Nesprávnost takového tvrzení určil Nejvyšší správní soud např. 

v rozsudku č. j. 1 Afs 9/2011-199 (bod 17), kde uvádí, že „Zakazuje-li § 45 zákona o správě 

daní a poplatků přenášet daňovou povinnost na jiné osoby, pak bylo povinností stěžovatelky 

srážet a odvádět zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Jestliže tak stěžovatelka nečinila, 

stala se daňovým dlužníkem. Není tedy možné argumentovat, že jiné osoby za stěžovatelku 

splnily její daňovou povinnost. Daňové kontrole byla podrobena stěžovatelka, nikoliv její 

                                                 
22

 Poslední věta § 38s zákona o daních z příjmů („u poplatníka s příjmy podle § 6 zvýšená o povinné pojistné 

podle § 6 odst. 13“) je novelizací od 1. ledna 2015 zrušena. 
23

 Brutace čistého příjmu je pro plátce vždy mnohem nevýhodnější – doměřená daň je vždy vyšší. 
24

 Dle § 7 zákona o daních z příjmů. 
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zaměstnanci. Proto v rámci této daňové kontroly nebylo možné vydat dodatečné platební 

výměry pro dotčené fyzické osoby.“ 

 V následujícím bodě výše uvedeného rozsudku pak je nastíněna možnost 

pro spolupracující OSVČ, jak se pokusit získat zpět zaplacenou daň, a to možnost požádání 

o vrácení přeplatku na dani. „Pokud by se snad dotčené osoby včas a procesně řádně 

domáhaly přehodnocení své daňové povinnosti, a pokud by snad správce daně jejich právní 

postavení posoudil odlišně od závěru, ke kterému došel v kauze stěžovatelky, mohly by jistě 

tyto osoby právem argumentovat svévolí správce daně.“
25

 Zdaňovací období, za které byla 

zaměstnavateli daň doměřena, však již může být prekludováno, což bude mít za následek 

nemožnost podání dodatečného daňového přiznání o vrácení přeplatku na dani zaměstnancem 

a ze strany správce daně tak dojde ke dvojímu vybrání daně z příjmu fyzických osob zcela 

v souladu s legislativou. [19] 

 

3.2.3.3 Dvojí uhrazení daně z přidané hodnoty 

Podobná situace může nastat v případě, že spolupracující OSVČ je stejně jako 

zaměstnavatel také registrovaným plátcem DPH a součástí její fakturované odměny bylo i 

DPH. Správce daně však, v případě rozhodnutí, že se mezi oběma stranami jednalo o závislou 

činnost, může dovodit, že odměna nebyla fakturována plátcem DPH a následně tak doměří 

zaměstnavateli DPH na vstupu. Dle § 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty „samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo 

jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které 

jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle ustanovení § 6 zákona o daních 

z příjmů.“   

Stejně jako v případě dvojího uhrazení daně z příjmů fyzických osob tak dojde 

ke dvojímu uhrazení DPH a zaměstnavatel nemá při přehodnocení příjmu na příjem ze závislé 

činnosti nárok na odpočet DPH a tato je mu na vstupu doměřena i s příslušenstvím daně. 

Spolupracující OSVČ opět může podat dodatečně přiznání k DPH, a odvedená daň jí bude 

vrácena za předpokladu, že zdaňovací období již nebylo prekludováno. 

 Zde se však, z hlediska pojmu „příjmy, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé 

činnosti“, česká legislativa mírně rozchází s tou evropskou, což bude muset býti správcem 

daně bráno v potaz. Ač lze předpokládat, že se závislá činnost ve smyslu ustanovení směrnice 

                                                 
25

 Viz rozsudek NSS č. j. 1 Afs 9/2011-199, bod 18. 
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Rady 2006/112/ES (článek 9 a 10)
26

, o společném systému daně z přidané hodnoty, a závislá 

činnost ve smyslu tuzemského práva budou jako pojmy v praxi často krýt, nelze vyloučit i 

opačnou situaci. [19] 

 

3.2.3.4 Doměření pojistného na veřejnoprávní pojištění 

V současné době je v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

definována osoba plátce a poplatníka pojistného na veřejnoprávní pojištění odlišně než osoby 

zaměstnance a zaměstnavatele dle § 6 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Přehodnocení příjmu 

spolupracující OSVČ na příjem ze závislé činnosti tak není prozatím obvyklé u orgánů správy 

sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven. Toto je dáno také nízkou úrovní 

komunikace mezi správci daně a pojistného. Rozsáhlá novelizace zákona č. 48/1997 Sb., která 

nabude účinnosti 1. ledna 2015, ale v souvislosti se zavedením projektu jednotného inkasního 

místa
27

 k datu 1. 1. 2014, majícím v úmyslu zavedení jednotného místa pro inkaso daně i 

pojistného, tento současný stav dozajista znatelně změní. 

 

3.2.4 Daňové řízení 

V daňovém řízení obecně platí, že důkazní břemeno stíhá subjekt daně.
28

 „Daňový 

subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném daňovém tvrzení, 

dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních.“
29

 V případě, že správce daně vysloví 

pochybnosti o určitém důkazním tvrzení subjektu a vyžaduje-li to průběh řízení, je správce 

daně oprávněn vyzvat subjekt daně k prokázání daných skutečnosti pro správné stanovení 

daně. Správcem daně také bude prokazován faktický stav vztahu, nikoliv jen jeho formální 

vykázání uzavřenými smlouvami. Naopak správce daně pak důkazní břemeno stíhá v oblasti 

dokazování jeho pochybností ohledně věrohodnosti, průkaznosti či správnosti tvrzení 

daňového subjektu a musí tak prokázat skutečnosti, které jsou rozhodné pro takové 

pochybnosti.  

 V případě, že dojde k doměření daně jejím správcem, může se postižený subjekt proti 

takovému rozhodnutí odvolat. Pokud takovéto odvolání proti doměřené dani na základě 

                                                 
26

 S tou souvisí také judikatura Soudního dvora EU – např. rozhodnutí C-355/06 van der Steen. 
27

 Ve smyslu zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa. 
28

 Srov. s kapitolou 3.4.4 Správní řízení. 
29

 Viz § 92 odst. 3 daňového řádu. 
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výsledku daňové kontroly bude neúspěšné, nabývá současně právní moci a daňový subjekt 

může dovolávat práva soudní cestou. [20] 

 

3.3 Trestněprávní dopad 

 Samotné praktikování švarcsystému není v současné době klasifikováno jako trestný 

čin. V návaznosti na kapitolu 3.2 – daňové souvislosti, ale pokud bylo důsledkem takových 

praktik neodvedení daně ze závislé činnosti či pojistné na veřejnoprávní pojištění, mohlo pak 

dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dojít ke spáchání trestného činu. 

 V první řadě se u nelegálního zaměstnávání bude ve většině případů jednat o zavinění 

úmyslné ve smyslu ustanovení § 15 trestního zákoníku, který stanoví, že „trestný čin je 

spáchán úmyslně, jestliže pachatel: 

a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

takovým zákonem, nebo 

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, 

že je způsobí, byl s tím srozuměn.“ 

 Písm. a) tohoto ustanovení tedy definuje úmysl přímý, písm. b) úmysl nepřímý, u nějž 

se srozuměním rozumí aktivní volní vztah pachatele ke způsobení relevantních následků, 

které však nejsou pachatelovým přímým cílem, následky jsou tedy vedlejším jevem konání 

jiné činnosti. Pachatelé si tedy jsou ve většině případů vědomi, že porušují nebo ohrožují 

zákonem (např. o zaměstnanosti) chráněný zájem právě tím, že ačkoliv zákon určí nutnost 

vykonávat závislou činnost v pracovněprávním vztahu, stejně toto ustanovení porušují 

praktikováním švarcsystému.[7] 

 Tímto tak může dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle ustanovení 

§ 241 trestního zákoníku, tj. neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné 

povinné platby. Od přijetí nového trestního zákoníku, jenž nabyl účinnosti 1. ledna 2010, bylo 

toto ustanovení již dvakrát novelizováno. Od 1. prosince 2011 tak § 241 odst. 1 stanoví, že 

„kdo ve větším rozsahu nesplní: 

a) jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance 

nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, nebo 

b) jako zaměstnavatel svoji zákonnou povinnost odvést pojistné na úrazové pojištění 

zaměstnanců, 
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bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“
30

 

 Jedná se tedy vysloveně o nesplnění zákonných povinností zaměstnavatelem nebo 

plátcem, tedy o zaměstnavatele jako fyzickou osobu. Tuto skutkovou podstatu tedy fakticky 

nemůže naplnit zaměstnanec zaměstnavatele, např. statutární orgán nebo vedoucí 

zaměstnanec. [20] 

 Co se týče trestu, pak jak je zmíněno výše, jedná se o odnětí svobody až na 3 roky 

nebo zákaz činnosti. V případě, že však pachatel získá takovýmto trestným činem pro sebe 

nebo jiného značný prospěch (tj. nejméně 500 tisíc Kč
31

), bude potrestán odnětím svobody 

na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.
32

 A za předpokladu, že se bude jednat 

o prospěch velkého rozsahu (tj. minimálně 5 miliónů Kč), rozmezí pro odnětí svobody je dvě 

až osm let.
33

 

 

3.3.1 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti 

 Ustanovení § 242 trestního zákoníku stanoví, že „trestní odpovědnost za trestný čin 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241) 

zaniká, jestliže pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal 

vyhlašovat rozsudek.“ Aby došlo k zániku trestnosti, musí být dlužná částka dodatečně 

odvedena v celé výši a za celé období, nepostačuje ani částečné plnění či dohoda na určitém 

splátkovém kalendáři. Překážkou zániku trestnosti naopak není: 

- nezaplacení sankcí za nesplnění povinnosti k odvedení plateb (penále, pokuty, 

přirážky, zvýšení),
34

 

- započtení dodatečného dovedení příjemcem dlužných plateb jinak, v případě, že 

odvedená částka nepokrývá i zmíněné sankce (daňový řád stanoví přednost úhrady 

pokut a penále před samotným nedoplatkem daně
35

), 

                                                 
30

 S účinností od 1. ledna 2015 je v § 241 odst. 1 uvedeno pouze písm. a), ustanovení tedy bude znít: „Kdo ve 

větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo 

jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění nebo jinou podobnou povinnou 

platbu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“ 
31

 GOLA, Petr. Neodvedení daně a pojistného může být trestným činem. E15: Finexpert.cz [online]. 2009, 30. 

12. 2009 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://finexpert.e15.cz/neodvedeni-dane-a-pojistneho-muze-byt-

trestnym-cinem 
32

 Viz § 241 odst. 2 trestního zákoníku. 
33

 Viz § 241 odst. 3 trestního zákoníku. 
34

 Povinnost zaplatit tyto sankce však ani po zániku trestnosti podle §241 nezaniká. 
35

 Viz § 152 daňového řádu. 
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- odvedení dlužné částky jiným subjektem než pachatelem (s jeho aktivním 

přičiněním), myšleno kupříkladu odvedení dlužné částky právnickou osobou, jejímž 

zaměstnancem pachatel je, příp. z jeho popudu. 

 Z ustanovení § 242 také jasně stanovuje možnost aplikace účinné lítosti v případě 

neodvedení daně, pojistného apod. je možná až do chvíle, kdy soud prvního stupně započne 

vyhlašovat rozsudek
36

. Za předpokladu probíhajícího trestního stíhání je pachatel pod tlakem 

tohoto stíhání, což by u obecné účinné lítosti popřelo podmínku dobrovolnosti pachatelova 

jednání. Nejzazší možnost pro dodatečné odvedení dlužné částky tak je po skončení 

závěrečných podle § 217 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) nebo 

po doplnění dokazování a závěrečných řečech dle § 218 trestního řádu. K zániku trestnosti 

může ale také dojít v případě, že k dodatečnému uhrazení dlužné částky dojde po vyhlášení 

odsuzujícího rozsudku soudem prvního stupně, který byl zrušen odvolacím soudem, ale stále 

dříve, než soud prvního stupně začne vyhlašovat rozsudek nový. 

 V případě, že je ve věci rozhodováno trestním příkazem ve smyslu § 314e a 317f 

trestního řádu, který nedisponuje hlavním líčením, pak je nejzazší lhůtou pro možnost zániku 

trestnosti samotné vydání trestního příkazu. Možnost zde je i po jeho vydání, za předpokladu, 

že byl proti trestnímu příkazu podán odpor ve smyslu § 314g trestního řádu, kterýmž se trestní 

příkaz ze zákona zruší. 

 Prokázání o dodatečném zaplacení dlužné částky je možno provést jakoukoli 

způsobilou formou, jako výpisem z příslušného účtu, potvrzením správce daně či správy 

sociálního zabezpečení resp. zdravotní pojišťovny, apod. Takový doklad pak pachatel v co 

nejkratší době předloží orgánu činnému v trestním řízení, před kterým je toto vedeno. [7] 

 

3.3.2 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

1. ledna 2012 nabyl účinnosti nový zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob“), a to i přes odmítnutí tehdejšího prezidenta Václava Klause, po kterém následně 

Poslanecká sněmovna setrvala na původním návrhu zákona.  

V § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nalezneme výčet trestných činů 

dle trestního zákoníku, za které lze právnické osoby stíhat, mezi nimiž je i trestný čin 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 

                                                 
36

 Srov. s obecným institutem účinné lítosti podle § 33 trestního zákoníku. 
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trestního zákoníku). Vznik trestní odpovědnosti právnické osoby nastane v případě, kdy se 

trestného činu dopustí jménem právnické osoby nebo v jejím zájmu: 

a) „statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je 

oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,  

b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, 

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho 

jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní 

odpovědnost právnické osoby, nebo 

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů.“
37

 

Zákon dále také stanoví v § 15 jednotlivé druhy trestů a ochranných opatření, jenž lze 

právnické osobě uložit, konkrétně se jedná o: 

- uveřejnění rozsudku, 

- zákaz přijímání dotací a subvencí, 

- zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, 

- zákaz činnosti, 

- propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

- peněžitý trest (v rozmezí od 1 000 Kč do 2 000 000 Kč v případě, že se jedná 

o úmyslný trestný čin nebo o trestný čin z nedbalosti
38

), 

- propadnutí majetku (postihuje celou část majetku nebo část majetku, jenž určí 

soud
39

), 

- zrušení právnické osoby. 

Jako ochranné opatření může soud uložit dle § 26 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob „zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, včetně zabrání náhradní 

hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci nebo jiné majetkové 

hodnoty uložit pozměnění věci nebo jiné majetkové hodnoty, odstranění určitého zařízení, 

označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice s věcí nebo jinou majetkovou 

hodnotou za podmínek stanovených trestním zákoníkem.“ 

 

                                                 
37

 Dle § 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnický osob. 
38

 Dle § 18 odst. 1 a 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 
39

 Dle § 17 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 
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3.4 Kontrolní činnost inspektorátu práce 

 Problematika švarcsystému se netýká jen subjektů, které jej záměrně provozují a 

úmyslně tak obcházejí zákon. Vzhledem k velké pozornosti, jaké se tento fenomén těší, s ním 

souvisí také zvýšené počty kontrol a sankcí, které mohou negativně dopadnout i na subjekty, 

které jednají nezákonně třeba i neúmyslně či z nedbalosti.  

 Spolu s novelou zákona o zaměstnanosti, která vešla v platnost začátkem roku 2012 a 

změnou vymezení nelegální práce, nastala také změna v kompetencích v oblasti kontrolní 

působnosti a sankční pravomoci. Spolu s novelou zákona o zaměstnanosti vešel v platnost 

také zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále „zákon o inspekci práce“), který v § 2 

uvádí jako kompetentní úřady Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní 

inspektoráty práce (dále jen „inspektoráty“, resp. OIP).
40

 Úřad je řízen Ministerstvem práce a 

sociálních věcí a má sídlo v Opavě. Oblastních inspektorátů práce je celkem osm (OIP Hlavní 

město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a 

Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, 

OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj). Jako hlavní cíl si 

kladou Úřad a inspektoráty nikoliv represi, ale prevenci negativních jevů, mezi něž patří také 

prevence nelegální práce a snaha o přípravu na překonání následků těchto jevů, pokud 

nastanou.
41

 

 Samotná činnost těchto orgánů se dá rozdělit na dvě části. První je nalézací řízení 

v oblasti kontroly a druhou správní řízení za účelem případného uložení sankce za nelegální 

práci, resp. švarcsystém. Z pohledu zaměstnavatele platí po celou dobu první části, tedy 

nalézacího řízení klasická římská právní zásada vigilantibus iura scripta sunt, tedy že zákony 

jsou psány pro bdělé. Zaměstnavatel by tedy měl v jejím průběhu hájit a uplatňovat svá 

práva.[20] 

 Inspekce práce začátkem roku 2012 zvýšila počty svých pracovníků na dvojnásobek a 

to za účelem rapidního zvýšení kontrol v rámci nelegální práce. Mezi nové pracovníky 

inspekce práce se zařadili také někteří dlouhodobí zaměstnanci z úřadů práce. Vytvořily se tak 

nově složené týmy, které budou operovat v tzv. mobilních kancelářích, tj. vozidlech, plně 

vybavených pro zajištění efektivní kontroly. Inspektoři tak budou schopni na místě kontroly 

                                                 
40

 Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti je vykonávána i dalšími orgány. Co se týče rozsahu práce cizinců a 

povolováním jejich práce pak i celní úřady a v oblasti poskytování hmotné podpory na vytvoření nových míst a 

kontrole průměrného měsíčního výdělku v rozsahu potřebném pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti pak 

generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce. 
41

 Viz STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://www.suip.cz/o-

nas/zakladni-udaje/ 
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ověřit veškeré informace od pracovníků firem, budou také operativnější, jsou schopni 

poskytovat poradenství v terénu a rychle komunikovat také s ostatními kontrolními orgány. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládalo, že v průběhu roku 2012 bude provedeno 

na 20 tisíc kontrol a v roce 2013 se jejich počet pravděpodobně ještě zvýší. [5] 

 Prostředky k financování zvýšeného počtu kontrol jsou financovány zejména 

z projektu s názvem „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a 

potírání nelegálního zaměstnávání v České republice“, který je podporován z části Českou 

republikou, ale hlavně Evropským sociálním fondem a jeho operačním programem pro léta 

2007 – 2013 „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Ten se zaměřuje zejména na: 

- snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, 

- profesní vzdělávání, 

- začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, 

- zvyšování kvality veřejné správy, 

- mezinárodní spolupráci v těchto oblastech. [28] 

Tento projekt si klade za cíl zejména integraci a koordinaci v kontrolní činnosti 

Inspekce práce a zavedení klientského přístupu a poskytování poradenství. Státní orgány tak 

chtějí přistupovat k občanům a organizacím jako k zákazníkům, kteří využívají jím 

garantovaných služeb a orientovat se více i na poradenství a pomoc, než jen na represi. 

Takových možností mohou využít podnikatelé a organizace, které chtějí podnikat legálně a 

nejsou si jisty, zda nejednají protiprávně. Základní informace tak mohou konzultovat 

s kontrolními orgány a předejít tak nepříjemným situacím. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí má dlouhodobý záměr přibližovat své služby občanům i podnikajícím subjektům a 

kontrola ve svém jádru není nástrojem, jenž by vytvářel ve společnosti pozitivní prostředí 

pro rozvoj služeb zaměstnanosti. Efektivita a správnost závěrů kontrol má také vliv na počet 

následných případných soudních sporů z nich plynoucích. Ministerstvo si také slibuje lepší 

komunikaci s institucemi mimo jeho resort, např. s Českou obchodní inspekcí, 

živnostenskými úřady či Finančním ředitelstvím. [5] 

V rámci kontrolování a postihování švarcsystému již zaměstnavatelé takovou 

zvýšenou aktivitu zaznamenali, a to zhruba před deseti lety. Již tehdy státu ležely v žaludku 

nižší odvody daní než při běžném pracovním poměru. Výsledek však tehdy byl ze strany státu 

zcela neuspokojivý. Kontrolované subjekty se domáhaly žalobami svých práv u soudů, které 

argumenty finančních úřadů a jejich pracovníků většinou nepotvrdily a stamilionové pokuty 

tak nakonec stát „nezískal“. Spolu s rostoucím počtem judikátů se navíc prokazování 

švarcsystému stalo mnohem komplikovanější. Výsledek chystané vlny kontrol, a tedy 
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odpověď na otázku, zda se stát z minulosti poučil, bude známa nejdříve tak příští rok, kdy 

můžeme očekávat první případy u Nejvyššího správního soudu. Očekávání však často 

u finančních úřadů nebývá naplněno, což podporuje také vynalézavost českého národa 

v ohledu nároků českého eráru. [16] 

 Oprávnění ke kontrole výkonu nelegální práce plyne v obecné rovině ze zákona č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „zákon o státní kontrole“), ve speciální rovině pak 

ze zákona o inspekci práce (§ 7 až 9) a ze zákona o zaměstnanosti (§ 125 až 138).  

 Kontrolní činnost Úřad a inspektoráty dle § 125 zákona o zaměstnanosti „provádějí a 

kontrolují tak dodržování pracovněprávních předpisů u: 

- zaměstnavatelů, 

- právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle zákona o 

zaměstnanosti, zejména u agentur práce a subjektů zprostředkujících rekvalifikaci, 

- fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle zákona o zaměstnanosti.“ 

 Inspektoráty práce obdrží každý měsíc několik set písemných podnětů, které odkazují 

na možnou existenci nelegální práce. Na základě těchto, někdy i anonymních, zpráv poté 

vykonávají kontrolu u takovýchto osob. 

 

3.4.1 Zahájení kontroly 

Tato kontrola nemusí být zahájena přímo jen se členem statutárního orgánu, 

statutárním orgánem, či zástupcem kontrolované osoby. Může být zahájena i 

se zaměstnancem kontrolované osoby nebo se spolupracujícím rodinným příslušníkem nebo 

také s fyzickou osobou zabezpečující či vykonávající předmětnou činnost kontrolované 

osoby. Kontrola u daného subjektu ani nemusí být oznámena předem, inspektor může začít 

kontrolu bez ohlášení. Informován o jejím začátku však musí být příslušný odborový orgán, 

rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrana zdraví při práci, pokud 

u kontrolované osoby takoví působí.  

V rámci kontroly smí inspektor za účelem výkonu kontroly vstupovat do objektů, 

zařízení i výrobních prostor kontrolovaných osob. Je oprávněn se dotazovat kontrolované 

osoby i jeho zaměstnanců bez přítomnosti dalších osob na věci související s výkonem 

kontroly a kontrolovaná osoba musí spolupracovat tak, aby kontrola byla provedena co možná 

nejrychleji a nerušeně. V rámci kontroly si dále inspektor může od fyzických osob, jež jsou 

přítomny na pracovišti, vyžadovat průkaz totožnosti a také osvědčení o existenci vztahu 

ke kontrolované osobě. 
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 Zahájení kontroly je pro kontrolovanou osobu zřejmě její nejrizikovější částí. Osoba 

provádějící kontrolu tak mohou spolupracujícím OSVČ ohledně jejich pracovní doby, či kdo 

je osobou, jenž jim přiděluje práci. Konkrétně formulovaná otázka pak může být úskočná, 

lstivá či svádět k odpovědi, kterou si vyslýchající přeje (tzv. kapciózní otázka), nebo může 

vyslýchanému naznačovat, jak má odpovědět (tzv. sugestivní otázka). Použití takovýchto 

otázek je zakázáno v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
42

, a 

správní trestání se řídí stejnými zásadami. Vyslýchaná OSVČ, která spolupracuje 

s kontrolovanou osobou tak dost často bývá ve stresu, který je umocněn i většinou 

zdůrazňovaným faktem o možnosti uložení pokuty za výkon nelegální práce až do výše 100 

tis. Kč
43

. [20] 

 Během takového rozhovoru navíc nemá možnost být přítomna ani samotná 

kontrolovaná osoba a o jeho existenci ani nemusí vědět. Vyslýchaná osoba se může takovým 

otázkám bránit např. přítomností právního zástupce. Právo na právní pomoc má dle Listiny 

základních práv a svobod každá osoba, která je v řízení před soudy, jinými státními orgány či 

orgány veřejné správy, a to od počátku řízení
4445

. 

 

3.4.2 Povinnost prokázání existence pracovněprávního vztahu 

Novým ustanovením zákona o zaměstnanosti je od 1. ledna 2012 ustanovení § 136, 

které ukládá právnické nebo fyzické osobě povinnost mít na pracovišti kopie dokladů, které 

prokazují existenci pracovněprávního vztahu a také dokladů, které prokazují oprávněnost 

pobytu cizince na území České republiky
46

.  

V souvislosti s touto změnou byla vydána tisková zpráva Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Inspektoři jsou podle ní zavázáni svými předpisy vyhodnotit situaci, kdy 

takovéto kopie nejsou přítomny na pracovišti při této kontrole, jako nelegální práci. 

Dodatečné předložení již nemá další vliv na vyhodnocení kontroly. Podle slov bývalého 

ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka uvedených v této tiskové zprávě, se tak má 

zamezit předávání těchto dokumentů zpětně s prodlevou někdy až týdnů, což dává dlouhý 

prostor pro různé machinace s kontrolovanými dokumenty, či vytváření různých 

                                                 
42

 Zákaz kapciózních otázek je uveden § 92 odst. 3 trestního řádu, zákaz sugestivních otázek konkrétně 

v ustanoveních § 92 odst. 3 (pro obviněného) a v § 101 odst. 3 (pro svědky). 
43

 Viz § 139 odst. 3 písm. c) zákona o zaměstanosti. 
44

 Viz čl. 39 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 
45

 Právo na právní pomoc přísluší dle rozsudku Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 386/04 „každému občanu bez 

ohledu na jeho postavení v řízení či na charakteru řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné 

správy.“ 
46

 Viz § 102 odst. 3, zákona o zaměstnanosti. 
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neexistujících smluv a dohod. Dále také uvádí, že ustanovení zákona by jednotlivými 

inspektory a pověřenými úředními osobami neměly být aplikovány způsobem, jenž je 

ovlivněn jejich postoji či názory, a docházelo tak k různým výkladovým stanoviskům. Sankce 

za správní delikt je stanovena v minimální výši 250 tisíc Kč
47

. Takovýto postup však naráží 

na zásadní legislativní nedostatek, protože samotné nesplnění povinnosti dle § 139 zákona 

o zaměstnanosti zde není nijak sankcionováno. Inspektor totiž samozřejmě v rámci řízení 

musí respektovat jistá pravidla, mezi něž patří i zjištění skutečného stavu, myšleno nejen 

ve chvíli realizace kontroly na pracovišti. Jediné, co lze jako důsledek kontroly z takového 

zjištěného stavu dovodit je tak uložení pořádkové pokuty podle § 42 odst. 1 zákona o inspekci 

práce „fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 9
48

 až 

do výše 50 000 Kč.“ [20] 

 Postup, jenž je uveden v metodickém pokynu úřadu, tak vyznívá spíše jako výhružka 

právnickým a fyzickým osobám, aby se vyvarovaly dodatečnému předložení dokladů 

vyvracejících nelegální práci. Legálně však takovýto postup možný není, což lze doložit i 

judikaturou. Například rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6A 82/93 uvádí, že 

„bezdůvodné nepředložení kompetentních podkladů k provedení kontroly a nesoučinnost 

kontrolované osoby při kontrole může vést toliko k uložení pořádkové pokuty, ale nemůže vést 

k závěru, že pokud podklady jsou předloženy kontrolnímu orgánu po stanovené lhůtě nebo až 

v řízení o odvolání proti uložené pokutě za správní delikt, nemohou zvrátit původní zjištění 

skutkového stavu.“[20] 

 

3.4.3 Závěr nalézacího řízení 

Hlavním cílem kontroly tedy je, aby inspektor zjistil skutečný stav u kontrolované 

osoby. O tomto inspektor vyhotoví protokol, kde jsou mj. uvedeny i nedostatky a příp. 

jednotlivá porušení předpisů. Kontrolovaná osoba je po jeho vyhotovení s protokolem 

seznámena a je jí předána jeho kopie. V případě nesouhlasu kontrolované osoby jeho 

obsahem, smí tato podat žádost o přezkoumání protokolu ve lhůtě do pěti pracovních dnů 

ode dne seznámení s ním
49

. Tato žádost je pak přezkoumána inspektorem a kontrolovaná 

osoba je písemně vyrozuměna.  

                                                 
47

 Viz § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti 
48

 Ten stanoví, že kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky k výkonu kontroly, je povinna poskytnout 

součinnost odpovídající oprávněním inspektora podle § 7. 
49

 Viz § 41 odst. 1 zákona o inspekci práce. 



 

42 

 

Až proti tomuto vyrozumění o výsledku přezkoumání protokolu lze vznést námitky 

k vedoucímu daného inspektora na příslušném inspektorátu, a to v písemné formě do 15 

pracovních dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba o výsledku vyrozuměna.
50

 Daný 

vedoucí inspektor poté na základě těchto námitek buď změní, nebo úplně zruší přezkoumaný 

protokol o výsledku kontroly, nebo námitky zamítne. Rozhodnutí o námitkách je neměnné a 

nelze proti němu podat žádné další námitky. Kontrolovaná osoba by si tak měla uvědomit, že 

je vhodné se ohradit proti výsledkům kontroly co nejdříve, tedy nejlépe způsobem uvedeným 

výše, i když se jedná teprve o první fázi nalézacího řízení, protože protokol z tohoto řízení je 

v následném správním řízení hlavním důkazním materiálem. Rozsudek Vrchního soudu 

v Praze sp. zn. 6A 82/93 uvádí, že „v řízení o uložení pokuty správní orgán z protokolu 

o kontrole vychází tím spíše, pokud proti němu námitky podány nebyly.“ Nevylučuje také, aby 

„při provádění důkazů v rámci řízení o uložení pokuty byly namítány nové skutečnosti a 

navrhovány o nich důkazy, které taktéž musí být provedeny, pokud to přispěje ke zjištění 

skutečného stavu věci.“ [20] 

Pokud kontrolu provádějící inspektorát zjistí vykonávání nelegální práce, většinou 

vyrozumí i další orgány, např. správce daně či správy sociálního zabezpečení, se kterými 

spolupracuje v rámci kontroly závislé činnosti. Inspektoři samozřejmě také v případě 

podezření z trestné činnosti podávají oznámení orgánům činným v trestním řízení. Je tedy 

v zájmu kontrolované osoby, aby spolupracovala s inspektory v rámci kontroly a předešla 

případným zbytečným problémům. 

 

3.4.4 Správní řízení 

 Druhou částí činnosti Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce 

v rámci kontroly, předcházení a postihu výkonu švarcsystému jako formy nelegální práce, je 

správní řízení vedené za účelem případného uložení sankce. Ta je uložena za správní delikt, 

kteréhož se právnická nebo fyzická osoba dopustila tím, že výkon nelegální práce umožnila. 

Správní řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád). 

 V rámci tohoto správního řízení pak platí zásada presumpce neviny
51

, což znamená, že 

správní orgán předkládá důkazy, nikoliv subjekt správního řízení. Zde je rozdíl oproti 

daňovému řízení, kde naopak subjekt daně prokazuje veškeré skutečnosti, které je povinen 

                                                 
50

 Viz § 41 odst. 2 zákona o inspekci práce. 
51

 V judikatuře – rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 788/02 se uvádí, že „v oblasti trestání platí princip 

presumpce neviny a z něho vyplývající zásada rozhodování v pochybnostech ve prospěch obviněného.“ 
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uvést v daňovém tvrzení.
52

 To uvádí také Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 1 Afs 

37/2009, který důkazní břemeno ve správním řízení jednoznačně přiřkl správnímu orgánu 

pro řádné prokázání skutkového stavu. Správní orgán je také povinen provést veškeré důkazy 

navržené účastníky a ověřit všechna tvrzení. V případě, že tak správní orgán neučiní a např. 

neprovede navrhovaný důkaz, dopouští se protiprávního jednání, totiž odepření práva 

na spravedlivý proces dle č. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
53

 Dokazovat 

nelegální práci tak musí orgány inspekce práce. 

 Dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv „má každý právo na to, 

aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a 

nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo 

závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“ Což dopadá i 

na právnické osoby. Stejně tak hovoří judikatura, konkrétně rozsudek Nejvyššího správního 

soudu, sp. zn. 4 Ads 75/2011, kde je rozhodnutí o správním deliktu klasifikováno jako tzv. 

„trestní obvinění“, ve smyslu výše zmíněného článku Úmluvy, a „správní orgán je mj. 

povinen zachovávat v řízení důležité zásady správního trestání, mezi něž patří i zásada 

presumpce neviny, jež požaduje, aby vina obviněného byla plně a nepochybně prokázána, 

přičemž v případě pochybností o vině, je zapotřebí rozhodnout v jeho prospěch.“ 

 

3.4.5 Sankce a její přiměřenost 

Dle § 139 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti se tedy v tomto případě „fyzická 

osoba dopustí přestupku tím, že:  

c) vykonává nelegální práci, 

d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2. 

Za první zmiňovaný přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč, za druhý pak pokutu 

až do výše 5 000 000 Kč. 

U právnických osob a podnikajících fyzických osob se pak jedná o tzv. správní delikt 

smíšené povahy (podnikatelů)
54

. V oblasti nelegální práce se pak jedná dle § 140 odst. 1 písm. 

c) zákona o zaměstnanosti o umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1. 

Za tento správní delikt pak rozhraní pro pokutu činí od 250 000 Kč až do výše 10 000 000 Kč. 

                                                 
52

 Dle § 92 odst. 3 zákona č. 280/2009 daňový řád. 
53

 Viz rozsudek Ústavního soudu sp. zn. III ÚS 58/2000 
54

 Rozdíl mezi přestupkem a správním deliktem smíšené povahy (podnikatelů) je v subjektu, který jej může 

spáchat. Pachatelem přestupku může být pouze fyzická osoba, kdežto pachatelem správního deliktu podnikatelů 

může být jen právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, pokud porušení právního předpisu souvisí 

s výkonem její podnikatelské činnosti. 



 

44 

 

Správní orgán ale při určení výše pokuty za správní delikt bere v potaz také jeho 

závažnost a další okolnosti a uloženou výši pokuty také musí řádně odůvodnit. Výše pokuty 

musí být také soudem přezkoumatelná, tedy musí být vzata v úvahu i další hlediska, 

nepostačuje jen, že stanovená výše je v rozmezí, kterou zákon připouští.
55

 Přihlédnuto by, 

dle judikatury, mělo býti také k majetkovým poměrům sankcionovaného, i když takovou 

povinnost zákon správním orgánům neukládá. Nejvyšší správní soud v usnesení sp. zn. 1 As 

9/2008-133 uzavřel, že „správní orgán ukládající pokutu za jiný správní delikt je povinen 

přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům pachatele tehdy, pokud je podle osoby 

pachatele a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační 

charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní a majetkové poměry pachatele 

v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí.“  

V tomto případě se jednalo o zrušení rozhodnutí Městského soudu o sankci v zákonem 

stanovené minimální výši 250 000 Kč. Podle usnesení NSS se totiž jednalo o pokutu 

s likvidačním charakterem pro pachatele, jejichž zákaz byl dovozen v usnesení Ústavního 

soudu ze dne 1. 7. 2004, sp. zn. IV. ÚS 638/03, který takové uložení považuje za porušení 

vlastnického práva pachatele garantovaného čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a 

čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 

[20] 

 Vyvarovat by se takové pokuty měl nejen správní soud, ale už správní orgán v prvním 

řízení a přihlédnout k majetkovým a osobním poměrům pachatele. Za likvidační potom NSS 

považuje pokutu, která „je nepřiměřená osobním a majetkovým poměrům pachatele deliktu 

do té míry, že je způsobilá mu sama o sobě přivodit platební neschopnost či ho donutit ukončit 

podnikatelskou činnost, nebo se v důsledku takové pokuty může stát na dlouhou dobu 

v podstatě jediným smyslem jeho podnikatelské činnosti splácení této pokuty a zároveň je zde 

reálné riziko, že se pachatel, případně i jeho rodina (jde-li o podnikající fyzickou osobu) 

na základě této pokuty dostanou do existenčních potíží.“
56

 

 Uložení „likvidačních pokut“ často řeší také Evropský soud pro lidská práva, jehož 

judikaturu cituje často také právě NSS. Z jednotlivých uveďme kupříkladu rozsudek ESLP 

s datem 11. 1. 2007 – Mamidakis v. Řecko
57

. Z uvedeného mj. vyplývá, že nepřiměřeně 

vysoce stanovená pokuta může být v rozporu s čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě 

                                                 
55

 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6A 82/93 
56

 Nejvyšší správní soud na toto usnesení navazuje ještě také v judikátu sp. zn. 4 Ads 133/2011. 
57

 Stížnost č. 35533/04. 
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o ochraně lidských práv a svobod, tedy takovým omezením vlastnického práva, které je 

nepřiměřené sledovanému cíli.[14] 

 

3.4.6 Odvolání proti stanovení pokuty 

 Proti stanovení pokuty může účastník podat odvolání, odvolací lhůta činí 15 dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí
58

 a podává se u správního orgánu, jenž rozhodnutí vydal. Pokud 

dle § 85 odst. 1 správního řádu „je odvolání podáno včas a je přípustné, má odkladný 

účinek
59

.“ V případě, že se jedná o pravomocné rozhodnutí, může účastník podat podnět 

k přezkumnému řízení, ale jen v případě, že lze důvodně pochybovat o nesouladu rozhodnutí 

s právními předpisy.
60

 Změnit výsledek pravomocného řízení lze také podáním žádosti 

o obnovu řízení, „za předpokladu, že  

a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době 

původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním 

řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo 

b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného 

v řízení, které má být obnoveno, 

a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež 

byla předmětem rozhodování.“
61

 

 Lhůta pro takovou žádost o obnovu řízení pak je do tří měsíců ode dne, kdy se 

účastník dověděl o důvodu obnovy řízení (tj. ona dříve neznámá skutečnost nebo důkaz), 

nejpozději však do tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. 

 Stejně jako v průběhu nalézacího řízení, tak i po dobu správního řízení je samozřejmě 

velmi vhodný zájem obviněného a jeho aktivní účast na řízení. Jako účastník řízení je 

oprávněn předkládat důkazní prostředky svědčící v jeho prospěch. Takové je ale třeba 

předkládat a navrhovat okamžitě, protože dle § 82 odst. 4 správního řádu „k novým 

skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 

odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 

účastník nemohl uplatnit dříve.“ Na obezřetnost v tomto případě poukazuje také NSS, 

konktrétně v rozsudku sp. zn. 3 Ads 141/2009, kde, s odkazem na napadnuté rozhodnutí 

řešené v této věci, uvádí, že „se ztotožňuje se stěžovatelem v tom, že skutkový stav rozhodný 

                                                 
58

 § 83 odst. 1 správního řádu. 
59

 Původní rozhodnutí o pokutě nenabývá právní moci po dobu do obdržení rozhodnutí o odvolání. 
60

 Pravidla přezkumného řízení nalezneme v § 94 a násl. správního řádu. 
61

 § 100 odst. 1 správního řádu. 
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pro posouzení věci zjistil v souladu se zákonem, tj. tak, aby o něm nebyly důvodné 

pochybnosti (§ 3 správního řádu). V řízení před správním orgánem I. stupně žalobce zjištěný 

stav nerozporoval, ač tak učinit mohl, a pokud tak učinil v odvolacím řízení, potom 

k uplatněným námitkám žalovaný správní orgán s ohledem na dikci § 82 odst. 4 správního 

řádu nemohl přihlédnout.“  V případě, že ani odvolání účastníka není úspěšné, lze rozhodnutí 

napadnout také soudní cestou. [20] 

 

3.4.7 Budoucnost kontrol na poli nelegální práce 

Projekt „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a 

potírání nelegálního zaměstnávání v České republice“ není zamýšlen jako jednorázový akt, 

nýbrž jedním zahajovacím procesem pro nastartování další samostatné kontroly v rámci 

Státního úřadu inspekce práce a jednotlivých oblastních inspektorátů. Po první fázi, která 

právě probíhá, by tak počet kontrol a inspektorů měl být optimalizován, kdy zhruba polovina 

inspektorů by poté měla přejít do oblasti kontroly bezpečnosti práce, vyhrazených 

technických zařízení a pracovních podmínek a vztahů.  

Problematika pracovních podmínek a vztahů je v podstatě vlastně nadmnožinou 

nelegálního zaměstnávání. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak nemá po skončení projektu 

záměr zcela ukončit kontroly, přestože předpokládá, že v následujících letech dojde ke snížení 

podílu nelegální práce na trhu. Předpokládá také zvýšení povědomí zaměstnavatelů 

o legislativě v oblasti nelegální práce. 

 Budoucnost v této oblasti vidí ministerstvo také v poskytování poradenství. 

Zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci, kteří chtějí postupovat v souladu se zákonem a nemají 

dostatek informací a znalostí, se tak budou moci vyvarovat střetu s právními předpisy.[5] 
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4 Analýza současného stavu a návrhy na řešení včetně budoucí 

právní úpravy 

 

4.1 Analýza současného stavu 

 Od 1. 1. 2012, tedy nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti a začátku 

kontrolní působnosti Státního úřadu práce, je právě tato kontrolní činnost předmětem 

největších diskuzí a terčem největšího zájmu široké veřejnosti. Švarcsystém samotný však 

není prioritou kontrol orgánů inspekce práce, stejně tak ani není pro tuto formu nelegální 

práce vyčleněna speciální oblast kontroly či speciální tým kontrolorů. Stejně tak žádný 

z kontrolních úkolů orgánů inspekce práce není specificky zaměřen na vyhledávání a 

následnou kontrolu švarcsystému. Konkrétní inspektoři v rámci určité kontroly pojímají její 

výkon jako kontrolu jakékoli formy nelegální práce. V případě, že se v průběhu této kontroly 

kontrolovaná osoba odvolává na občanskoprávní či obchodní vztah s fyzickými osobami 

(OSVČ), které pro ně vykonávají práci, inspektoři musí v rámci této kontroly posoudit tento 

vztah z pohledu možnosti praktikování švarcsystému. Posouzení simulovaného obchodního 

vztahu tak není primární aktivitou a úmyslem orgánů inspekce práce. 

 V průběhu roku 2012 bylo orgány inspekce práce provedeno přes 35 000 kontrol
62

, 

které byly zaměřeny na odhalování veškerých forem nelegální práce. Tyto kontroly jsou 

vykonávány i na základě anonymních podnětů veřejnosti. V rámci nich bylo odhaleno celkem 

5078 nelegálně zaměstnaných osob (15 % z celkového počtu kontrol), z čehož 3041 jich bylo 

občany ČR, 432 občanů jednotlivých členských zemí EU a 303 osob z třetích zemí – mimo 

EU. Kontroloři uložili celkem 824 osobám pokuty v celkové výši zhruba 168 miliónů Kč. 

V grafu (4.1.1) lze nalézt počty jednotlivých podnětů ke kontrolám podaných u orgánů 

inspekce práce a měsíční vývoj počtu pokutovaných osob za prohřešky v oblasti nelegálního 

zaměstnávání.
63

  

 V tomto grafu jsou kromě jednotlivých měsíců roku 2012 zahrnuty také údaje za leden 

a únor roku 2013, ze kterých je vidno, že kontrolní akce orgánů inspekce práce neustává ani 

v roce 2013, což potvrzuje slova ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové 

                                                 
62

 Jedná se pouze o kontroly koordinované, mimo tyto provádí orgány inspekce práce také kontroly dílčí – 

v rámci jednotlivých OIP, a také kontroly mimořádné. 
63

 Kromě úseku kontroly zákona o zaměstnanosti vykonávají orgány inspekce práce kontrolu také v rámci 

pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce. 
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ze závěru roku 2012, kdy avizovala, i přes celoroční kritiku těchto kontrol částí politického 

spektra, že SÚIP nedostal žádný pokyn ohledně změny směřování či četnosti kontrol.  

 

Graf 4.1.1: Statistika počtu podnětů a uložených pokut (1/2012 až 2/2013) 

 

Zdroj: SÚIP  

 

 Průměr počtu vykonaných kontrol za měsíc v roce 2012 je přibližně 2965 kontrol za 

měsíc (viz tabulka 4.1.2). V únoru roku 2013 vykonaly orgány inspekce kontrol bezmála 

5000, jedná se tedy o více než dvoutřetinový nárůst oproti průměru předešlého roku. Stejné to 

je i s výší uložených pokut, kdy už za první dva kalendářní měsíce roku 2013 byly uděleny 

pokuty ve větší výši než za celé první pololetí roku 2012. Údaje za březen 2013 již nejsou 

zpracovány v tabulce, zatím je pouze známo, že byly uloženy pokuty ve výši bezmála 22 

milionu Kč. 

 

Tabulka 4.1.2: Souhrnná roční statistika kontrol SÚIP (1/2012 až 2/2013) 

 I. pololetí 

2012 

II. pololetí 

2012 
celkem 

2012 

měsíčně 

2012 

leden 

2013 

únor 

2013 

Počet koordinovaných kontrol 15 314 20 263 35 577 2964,75 2771 4978 

Počet nelegálně zaměstnaných 

osob 1 246 3 832 5 078 423,17 

  

Počet uložených pokut 422 402 824 68,67 73 87 

Výše uložených pokut 

(v mil. Kč) 48,43 119,14 167,57 13,96 19,41 35,8 

Počet podnětů 1718 1 339 3057 254,75 196 207 

Zdroj: SÚIP 
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 Tato čísla však znázorňují výsledky koordinovaných kontrol postihující nelegální 

zaměstnávání a práci jako celek. Případů, kdy byl odhalen švarcsystém, je podstatně méně, 

stejně jako je méně osob, které za něj byly pokutovány, a mnohonásobně nižší je také výše 

uložených pokut. V tabulce 4.1.3 můžeme vidět, že za celý rok 2012 bylo odhaleno a 

klasifikováno jako švarcsystém pouze 552 osob, což z celkového počtu odhalených nelegálně 

zaměstnaných osob čítá pouhých přibližně 11 %.  Ještě zajímavější je fakt, že z tohoto počtu 

bylo pouhých 175 osob občany České republiky, zbytek byli cizinci. Lze tedy konstatovat, že 

v rámci těchto kontrol bylo pouhých 3,5 % občanů ČR, kteří vykonávali závislou práci 

na základě jiné než pracovněprávní smlouvy. Spíše lze dovodit, že švarcsystém využívá určitá 

část cizinců ze zemí mimo EU, kteří touto cestou obcházejí povinnost mít na území ČR 

povolení k zaměstnání. Orgány inspekce práce za celý rok 2012 pokutovaly za švarcsystém 

pouhých 45 osob, což čítá pouhá 5,5 % z celkového počtu uložených pokut, a uložily jim 

pokuty v souhrnné výši 12,68 milionu Kč.  

 

Tabulka 4.1.3: Statistika odhalených švarcsystémů v roce 2012 

 Celkem Celkem NZ* Podíl 

Počet odhalených švarcsystémů 2012 552 5078 10,87 % 

- z toho občané ČR 175  3,45 % 

- z toho cizinci 377  7,42 % 

Počet uložených pokut za švarcsystém 45 824 5,46 % 

Výše uložených pokut za švarcsystém (v mil. Kč) 12,68 167,57 7,57 % 

Zdroj: SÚIP; *Celkem NZ: Celkový počet na úseku nelegálního zaměstnávání. 

 

 Z tohoto vyplývá, že výkon nelegální práce je pouze asi z desetiprocentní části 

záležitostí zastřené závislé práce obchodními vztahy (tj. švarcsystému). Stejně tak celá novela 

zákona o zaměstnanosti má za cíl posílit preventivní účinek právní úpravy a posílení 

efektivity kontrolní činnosti. V souladu s těmito primárními důvody novelizace právní úpravy 

se kontrolní orgány zaměřily zejména na postihování exemplárních a jednoznačných případů 

výkonu závislé práce zastřené simulovanými obchodními vztahy.  

Zejména se jednalo o pomocné dělníky na stavbách, personál v restauracích či 

pracovníky v pásové výrobě. Souhrnně tedy o případy, kdy tyto osoby vykonávají tutéž 

nekvalifikovanou manuální práci vedle zaměstnanců v pracovním poměru i osoby samostatně 

výdělečně činné, tedy případy, kdy zaměstnavatel má v úmyslu využít tohoto obchodního 

vztahu z titulu jeho výhodnosti a nutí zaměstnance ke vstupu do takovéhoto právního vztahu. 
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Stejně tak byli a budou postihováni cizinci, kteří zastřením závislé činnosti obchodněprávním 

vztahem obcházejí povinnost vlastnit pracovní povolení na území ČR. 

 Již v říjnu roku 2012 uveřejnil Státní úřad inspekce práce program svých kontrolních 

akcí na rok 2013. Tento rok je současně posledním rokem fungování projektu EU – 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Efektivní systém rozvoje 

zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ a 

tedy i v tomto roce budou vykonávány kontroly simulovaných obchodních vztahů. 

 Problematiky švarcsystému se dotýkají zejména mimořádné kontroly zaměřené 

na oblast nelegálního zaměstnávání, které si kladou za cíl mj. právě odhalovat a postihovat 

výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah včetně výkonu závislé práce zastřeného 

jiným smluvním vztahem. Cílem je také jednak prevence v této oblasti a také rozšíření a 

zkvalitnění právního vědomí jak kontrolovaných osob, tak široké veřejnosti. V rámci této 

oblasti bude ve spolupráci s ČSSZ minimálně 7 kontrolních akcí, jejichž oblasti a přesné 

počty kontrol budou SÚIP konzultovány s vedením MPSV. Stejně tak má SÚIP v plánu i 

nadále pokračovat v komplexních kontrolách nelegálního zaměstnávání občanů a cizinců, 

z toho důvodu, že stát kvůli nelegální práci přichází na daních a povinných odvodech až 

o několik miliard Kč. Nadále tak chce SÚIP působit na trhu práce preventivně, napomoci 

ke snížení daňových úniků a přispět ke vzrůstu počtu pracovních míst na otevřeném trhu, 

současně s omezením vykořisťování občanů ze zemí mimo EU. 

 SÚIP plánuje na rok 2013 také vykonávat kontroly dodržování pracovněprávních 

předpisů na úseku agenturního zaměstnávání. V posledním období totiž počet 

podnikatelských subjektů, které mají povolení ke zprostředkování zaměstnání a přidělování 

k výkonu práce u uživatele, klesá, což je zapříčiněno také tím, že standartní a zákonné 

způsoby agenturního zaměstnávání jsou obcházeny a jsou využívány právě obchodní vztahy. 

Dochází tak k vzniku obchodních smluv mezi poskytovateli zakázky (skrytými agenturami 

práce) a příjemci zakázky (skrytými uživateli), což je pro zaměstnavatele mnohem 

výhodnější, jelikož nemusí dodržovat § 307 až 309 zákoníku práce a příslušné ustanovení 

zákona o zaměstnanosti, které ošetřují právě oblast agenturního zaměstnávání.[48] 

 

4.2 Návrhy na řešení a doporučení 

 Vzhledem k vyšší důslednosti kontrolních orgánů, v rámci prováděných kontrol, je 

potřeba, aby i subjekty, které nemají v úmyslu obcházet zákon či jednat protiprávně, 

postupovaly v ohledu zákona o zaměstnanosti, daňových zákonů či zákona o pojistném, 
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v souladu s nimi a dodržovaly je. Jednou z hlavních zásad soukromého práva však je, že „vše 

je dovoleno, co není výslovně zakázáno“, z čehož pro subjekty vyplývá možnost optimalizace 

svých zákonných povinností v mezích zákona. Neustále tak zcela jistě bude docházet 

k uzavírání smluvních vztahů, které obsahují některé znaky závislé práce. Takovéto pak je 

potřeba, v případě, že dojde k podezření na zastření jiného právního stavu, než smlouva 

upravuje, podložit pádnými argumenty a také správně ošetřit příjmy z toho vztahu z hlediska 

daňových zákonů a zákona o pojistném na veřejnoprávní pojištění.  

 V případě, že subjekt má uzavřenu smlouvu či smlouvy s OSVČ, ve kterých tito 

vystupují jako dodavatelé plnění, měl by se snažit o minimalizaci možných rizik, které by mu 

z nesprávného či nedůsledného předchozího postupu mohly vzniknout. V první řadě se jedná 

o důsledné zvážení takového postupu, kdy by docházelo k rušení stávajících pracovních míst 

a nahrazování výkonu práce zaměstnanců právě prací OSVČ, pokud pro tento nemá subjekt 

pádné důvody (outsourcing informačních či účetních služeb, aj.
64

). Stejně tak by se subjekty 

měly logicky vyhnout překlasifikaci zaměstnání stávajících zaměstnanců na OSVČ. Dále by 

subjekty měly eliminovat také smlouvy s takovými OSVČ, jenž vyhledaly pomocí pracovních 

agentur s nabídkou zaměstnání. V případě, že z jakéhokoli důvodu dochází k výkonu obdobné 

práce jak zaměstnancem, tak OSVČ, měla by odměna OSVČ být vyšší než mzda 

zaměstnance, jelikož odměna OSVČ musí zohledňovat nevýhodnost postavení takových osob 

oproti zaměstnancům, zejména co se týče nároku na dovolenou, příplatků za přesčas, 

ustanovení o ukončení pracovního poměru, atp.  

 Správci daně a kontrolní orgány také při posuzování závislé činnosti zohledňují 

samostatnost OSVČ v rámci výkonu její činnosti v rámci podniku, jde např. o údaje 

na vizitkách, telefonní seznamy podniku. Dále v případě, že je určitá činnost vykonávána 

na základě soukromoprávního vztahu, je žádoucí, aby právě na vizitkách či oblečení OSVČ 

neměla logo odběratele, či nebyla uvedena v telefonních seznamech, aniž by bylo zřejmé, že 

se jedná o dodavatele. V neposlední řadě musí mít samozřejmě kontrolovaný subjekt 

připraveny argumenty na obhajobu existence OSVČ jako dodavatelů plnění, v případě dotazů 

kontrolních orgánů. 

 Po dobu trvání kontroly a případného následného správního či daňového řízení je, jak 

již bylo v práci několikrát zmiňováno, žádoucí a pro daný kontrolovaný subjekt prospěšné, 

aby se aktivně podílel a spolupracoval v rámci této kontroly či řízení. 
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 Samozřejmě za situace, kdy tyto nejsou předmětem hlavní podnikatelské činnosti subjektu. 
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 Jedním z nejdůležitějších faktorů minimalizace rizik z odběru služeb od OSVČ, 

z hlediska postihu za simulaci jiného právního vztahu, je však správnost smluvního ošetření 

takového vztahu. Jako doporučení pro správné smluvní ošetření lze uvést zejména tyto: 

- detailní a specifická definice plnění dodaného OSVČ, např. jako ucelené dílo či 

jednorázové plnění, 

- vymezení konkrétních výsledků plnění dodaného OSVČ, 

- časová specifikace dodaného plnění (ne však stanovování pevně dané – pracovní 

doby), 

- eliminace takových smluvních ujednání, která ukládají OSVČ řídit se pokyny 

odběratele resp. jeho zaměstnanců, 

- zdůraznění nezávislosti a samostatnosti OSVČ (vlastní náklady a odpovědnost), 

- možnost zastoupení OSVČ v rámci dané činnosti, se souhlasem odběratele, 

- prohlášení o oboustranné svobodné vůli daného smluvního ujednání, 

- eliminace exkluzivity výkonu práce OSVČ pouze pro odběratele, 

- eliminace místní exkluzivity výkonu práce OSVČ na pracovišti odběratele nebo 

na místech obvyklých pro výkon jeho práce, 

- zakotvení smluvního ujednání se subdodavatelem, že v případě eventuálního 

postihu za švarcsystém, v souvislosti s výkonem jeho práce, bude po subdodavateli 

požadována náhrada škody ve výši uložené sankce.  

 Tato doporučení je třeba chápat jako rady pro subjekty, které chtějí správně ošetřit své 

smluvní vztahy s OSVČ a nejednat v nesouladu se zákonem. V rámci kontroly se pak mohou 

vyhnout nepříjemným situacím, subjekty budou na kontrolu připraveny a nenastanou pro ně 

žádné zbytečné časové prodlevy a komplikace. V případě, že je však úmyslem subjektu zastřít 

takovým soukromoprávním vztahem vztah pracovněprávní, rizika odhalení a postihnutí 

takového jednání takto mírně snížit jistě lze, ale vzhledem k individuálnímu a důkladnému 

posuzování stavu věci kontrolními orgány, však nelze spoléhat na vyhnutí se odhalení a 

postihu. 

 

4.3 Úvahy de lege ferenda 

 Ačkoliv je právní úprava související se švarcsystémem často terčem kritik a sporů, její 

základ netkví zcela a úplně z ustanovení zákoníku práce či zákona o zaměstnanosti. Rozvoj 

nelegální práce jako celku vyplývá spíše z daňové politiky státu a jeho efektivní podpory 

podnikání. 
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 Stát v současnosti zahlcuje podnikatele různými změnami. Svaz průmyslu a obchodu 

odhaduje, že se týdně vyjadřuje zhruba ke třem legislativním opatřením v oblasti podnikání, 

do čehož nespadají opatření přijatá mimo legislativní proces. Nepřehlednost plynoucí 

z množství změn je navíc každý rok podpořena tím, že i několik dní před začátkem roku 

nového, není stoprocentně jasné, jaké budou výše DPH, paušálů či sazby daně z příjmů.  

 Navíc se ČR již dlouhou dobu drží na špici EU, co do počtu novelizací a přijatých 

zákonů na osobu, což je zapříčiněno tím, že řada přijatých zákonů se mění v neprospěch 

podnikání, často s dramatickým dopadem pro podnikání, a tyto zákony se pak samozřejmě 

musejí novelizovat. Současně také za posledních šest let vzniklo deset tuzemských strategií 

zaměřených na podnikání (celkem jich je 62). Tyto podmínky značně znesnadňují 

podnikatelům přehled, vedou k omylům a chybám. [13] 

 Rozruch v řadách podnikatelů nevyvolává však jen množství navrhovaných reforem, 

změn a opatření, nýbrž i jejich obsah. Mezi ně se totiž koncem roku 2012 přidala i tyto 

opatření: 

- uvolnění švarcsystému – zjednodušení definice závislé práce, 

- slevy na sociální pojištění pro firmy zaměstnávající matky s dětmi či invalidy,  

- částečné pracovní úvazky pro důchodce, studenty a ženy v domácnosti (tzv. „práce 

na zavolanou“), 

- job sharing (sdílení jednoho pracovního místa více osobami), 

- zeštíhlení zákoníku práce, 

- finanční náhrady části mezd v podnicích, které jsou v dočasné obtížné situaci. 

 Většina velkých českých podniků se od švarcsystému a výše zmiňovaných opatření 

na podporu podnikání distancuje. Jejich argumentem je fakt, že takováto opatření pomohou 

jen podnikům produkujícím výrobky s nízkou přidanou hodnotou. Např. špičkoví producenti 

techniky na světové úrovni nemohou najímat nekvalifikované osoby, své specialisty mohou 

jen těžko nahradit jinými osobami. Pro některé podniky však jistě budou koncepty job 

sharingu či práce na zavolanou jistě zajímavou možností k řešení jistých pracovních míst. 

Větší podniky mají zájem spíše na podpoře státu v oblasti přilákání zahraničních investorů, 

za účelem zakládání nových např. IT či softwarových společností. 

 Podniky jistě kladně hodnotí snahu státu již dále nezvyšovat daňovou zátěž a snahu 

o stabilitu v oblasti výše daní a odvodů. To si jako programové priority pro rok 2014 zvolily i 

dvě největší tuzemské politické strany. Přesto se však dá očekávat, že jejich postup v rámci 

provádění bude odlišný. Občanská demokratická strana navrhuje kroky vedoucí spíše 

k legalizaci švarcsystému, podnikatelské prostředí nechce zbytečně regulovat a omezovat 
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administrativními kroky, zejména v oblasti statistiky, výkaznictví či právě zaměstnávání. 

Česká strana sociálně demokratická naopak zdůrazňuje, že je potřeba chránit ty subjekty trhu, 

jenž se nachází v nerovném postavení, chce podporovat zaměstnanost zdravotně postižených, 

starších lidí, ale i mladých lidí po ukončení vzdělání. Budoucí vývoj v této oblasti tak bude 

fakticky zcela závislý na výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 

2014. 

 Jistě je však nasnadě, aby legální definice závislé práce byla zjednodušena. Jak je 

uvedeno v kapitole 3.1.1.1 – Znaky a důsledky závislé práce, současné rozlišení znaků závislé 

práce a jejích důsledků, problematiku definice závislé práce příliš nezpřehledňuje, protože její 

definiční znaky vyplývají už ze samotného vymezení pracovněprávních smluv. Přesnost ve 

vymezení tohoto pojmu v legislativě pak bude mít značný vliv na snadné rozeznání a následné 

určení existence závislé práce. 

 Současně je velmi diskutabilní spodní hranice pro uložení pokuty dle § 140 odst. 4, 

zákona o zaměstnanosti, která byla stanovena na 250 000 Kč. Často totiž dochází k pokutám, 

které mají pro sankcionovaného opravdu likvidační charakter, což má za následek soudní 

spory v této věci. Navíc také veřejnost takovéto případy často nepřehlíží a vnímá je jako 

nespravedlivé, což vede k nedůvěře právnických a fyzických osob v právní stát. Lze jen 

dohadovat, zda je příčinou takto vysoce stanovené minimální hranice nedůvěra státu 

k orgánům veřejné správy. Stát by tedy měl dbát na správnou funkčnost orgánů moci výkonné 

a nepřenášet tento problém do (jistě ne pouze) tohoto ustanovení, které má za následek 

neefektivní systém správního trestání.  

 Diskutabilní je také situace kolem sjednocení odvodů živnostníků a zaměstnanců. 

Úplně sjednotit nepoměr mezi platbami OSVČ a zaměstnanci samozřejmě nelze, jelikož 

OSVČ nesou podnikatelské riziko či nemají např. zaměstnanecké benefity, placenou 

dovolenou, atp. Jako ideální řešení, jak vymýtit švarcsystém, se totiž nabízí možnost snížení 

odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance, což by snížilo atraktivitu a daňovou výhodnost 

švarcsystému pro některé poptávající zaměstnavatele. Bohužel, místo tohoto se dá spíše 

očekávat zvýšení daní a odvodů pro živnostníky. Česká strana sociálně demokratická dokonce 

vedle vyššího zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ, plánuje i snížení výdajových 

paušálů a také zvýšení korporátní daně o dva procentní body na 21 %. Ačkoliv rozdíl v inkasu 

daní od živnostníků a zaměstnanců je opravdu velký
65

, lze v případě takovýchto kroků 
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 Ministerstvo financí uvádí, že za rok 2012 inkasoval stát za daně zaměstnanců 82 miliard Kč, živnostníci 

zatím zaplatili jen 1,7 miliardy Kč. 
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očekávat další útlum v podnikání, růst nezaměstnanosti či odchod kvalifikovaných pracovníků 

do zahraničí (v souvislosti se spekulovaným zavedením progresivní daně z příjmu). 
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5 Závěr 

 Závěrem lze tedy konstatovat, že není možné na spolupráci s OSVČ pohlížet pouze 

v negativním světle. Využívání OSVČ, tedy legální outsourcing, je základním nástrojem 

ekonomicky racionální aktivity, která by státem neměla být nijak potírána a omezována. 

Opravdu tenká je však hranice mezi jeho využíváním a zneužíváním, kdy zneužívání je 

fakticky samotný švarcsystém. Nelze ale na všechny, kteří spolupracují s osobami 

živnostníky, pohlížet jako na nelegální pracovníky. Navíc, jak již bylo zmíněno, podnikající 

subjekt je oprávněn optimalizovat své možnosti v rámci zákona. Je tedy zřejmé, že se nikdy 

zákonodárcům nepovede přesně nastavit „šablonu“ pro klasifikaci existence či neexistence 

švarcsystému, vždy se bude jednat o individuální posouzení jednotlivých případů.  

 První dílčím cílem práce bylo analyzovat ekonomické a právní aspekty švarcsystému, 

klasifikovat a zkoumat jednotlivé dopady a vlivy tohoto jevu na ekonomické subjekty a 

následně je syntetizovat. V kapitole 2 – Ekonomická podstata švarcsystému a související 

právní úprava, je detailně analyzován trh švarcsystému pomocí identifikace jeho typických 

rysů, omezení a určení obou stran trhu – strany nabídky, kde je třeba zkoumat zejména 

motivaci subjektů k praktikování švarcsystému; a strany poptávky, u které jsou stěžejním 

impulsem zejména náklady podniku. Vymezeny jsou v této kapitole také nejvýznamnější 

ekonomické důsledky švarcsystému, jimiž jsou zejména nízké fakturované odměny OSVČ, 

neplacení daní a pojistného (což přímo souvisí s absencí sociálního zabezpečení), nekalá 

konkurence ve vztahu k zaměstnancům či, v neposlední řadě, absence pracovněprávní 

ochrany. Ekonomické vymezení švarcsystému velice úzce souvisí s nelegální prací, která je 

prakticky jeho nadmnožinou, avšak nelze veškeré principy fungování trhu nelegální práce 

aplikovat také na švarcsystém, jelikož ten je dá se říci atypickou formou nelegální práce. 

Proto jsem v rámci tohoto vymezení vycházel z teoretických východisek nelegální práce a 

práce na černo a vždy je aplikoval konkrétně na švarcsystém. 

 Dále tato kapitola stručně pojednává také o historii švarcsystému a analyzuje 

historický vývoj související tuzemské právní úpravy až po současnost. V subkapitole 2.5 – 

Švarcsystém v sousedních zemích jsou stručně analyzovány stavy německé, polské, rakouské 

a slovenské legislativy v této oblasti. Zejména ta rakouská, díky dalšímu smluvnímu typu, tzv. 

„volné služební smlouvě“, je nejvíce odlišná. Jedná se však o velmi zajímavý prvek, který by 

mohl být pro naše zákonodárce velmi inspirativní. 

 Následující kapitola je rozdělena na více částí, analogicky ke klasifikaci jednotlivých 

dopadů švarcsystému (mimo ekonomické, které jsem tematicky zařadil do kapitoly 2). 
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V rámci pracovněprávního dopadu se zaměřuji zejména na rozlišení, definici a následný 

rozbor pojmů „závislá práce“ dle zákoníku práce a „nelegální práce“ dle zákona 

o zaměstnanosti. Následující část pojednává o dopadu švarcsystému v oblasti daní. Zde je 

analyzován pojem „závislá činnost“ a „příjmy ze závislé činnosti“. Nastíněn je hlavní určující 

prvek přehodnocení vztahu smluvních stran na závislou činnost, a to vůle smluvních stran. 

Následně jsou klasifikovány také důsledky z tohoto přehodnocení plynoucí jako doměření 

daně z příjmů FO ze závislé činnosti a pojistného na veřejnoprávní pojistné či problematika 

dvojího uhrazení daně z příjmů FO a DPH. Jednotlivé důsledky jsou analyzovány také 

za pomoci judikatury. Trestněprávní dopad, další subkapitola, je zejména analýza možnosti 

trestního stíhání za neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné 

platby, kde je rozebrána zejména zajímavá situace zániku trestnosti z důvodu účinné lítosti. 

Neopomenut zůstal v této subkapitole také nový zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob, který má na trestněprávní oblast švarcsystému nemalý vliv.  

 Zvláštní subkapitolou je část 3.4 – Kontrolní činnost inspektorátu práce, kde analyzuji 

jednotlivé kroky a postupy prováděné orgány inspekce práce. V rámci nalézacího řízení je 

zajímavým prvkem zejména velmi spekulativní nutnost prokazování existence 

pracovněprávního vztahu pomocí předložení smlouvy přímo v místě výkonu práce. Následně 

je analyzováno také správní řízení, které je komparováno s řízením daňovým, zejména z toho 

hlediska, který subjekt stíhá důkazní břemeno. Problematika nepřiměřenosti sankce 

za švarcsystém je analyzována pomocí judikátů NSS a ESLP. 

 Cílem práce, spolu s výše uvedeným, byla také analýza současného stavu, která je 

podrobně provedena v kapitole 4, ve které jsou uvedeny zejména statistiky provedených 

kontrol za posledního půldruhého roku až do března 2013. Z nich je patrno, že spekulovaný 

konec velkého počtu a důslednosti kontrol pravděpodobně v roce 2013 ještě nenastane. 

V subkapitole 4.2 navrhuji možnosti, zejména pro podniky, jak správně smluvně ošetřit vztah 

se svými dodavateli, aby nebyly následně postihovány za švarcsystém, aniž by jeho 

vykonávání bylo jejich úmyslem. Stěžejní je např. zakotvení ujednání do smlouvy o dílo se 

subdodavatelem, že v případě eventuálního postihu za švarcsystém, v souvislosti s výkonem 

jeho práce, bude po subdodavateli požadována náhrada škody ve výši uložené sankce. 

 V rámci úvah o budoucí právní úpravě je podstatným rysem zejména velká tvůrčí 

aktivita zákonodárců, nad níž se také pozastavuji a z níž tyto úvahy vychází. 

Nejpodstatnějšími legislativními kroky do budoucna jsou v oblasti pracovního práva dle mého 

názoru zrušení minimální hranice pro stanovení pokuty za švarcsystém a zpřehlednění 

definice závislé práce, které by vedlo subjekty ke správnému smluvnímu ošetřování vztahů 
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mezi nimi. Stát by za účelem vymýcení švarcsystému měl nabádat subjekty ke správnému 

smluvnímu ošetření jejich vztahů. A to nejen formou represivní, ale spíše preventivní, což 

ovšem současná praxe nepotvrzuje. S tím souvisí i uvážení možnosti zavedení alternativy 

rakouského „volného smluvního vztahu“. Ale, jak také uvádím v této kapitole, největší vliv 

na výskyt švarcsystému má zejména daňová politika státu a omezení, která jsou kladena 

podnikajícím subjektům. Pro tuto problematiku by tak nejvhodnějším opatřením bylo právě 

snížení odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance, což by snížilo atraktivitu a daňovou 

výhodnost švarcsystému pro některé poptávající zaměstnavatele. Současně, a to se dá 

očekávat spíš, než předchozí uvedené opatření, je třeba snížit administrativní zátěž 

pro podnikatelské subjekty. 
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DPH daň z přidané hodnoty 

DPP dohoda o provedení práce 

EA-17  Evropské území od 1. ledna 2011 (po přistoupení Estonska) 

EE Španělsko 

EL Malta 

ES Estonsko 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EU Evropská unie 

EU-27 27 členských státu Evropské unie 

FI Finsko 

FO fyzická osoba 

FR Francie 

HDP hrubý domácí produkt 

HU Maďarsko 

IE Irsko 

Ig hrubý příjem (gross income) 

In čistý příjem (net income) 

IR sazba pojištění (insurance rate) 

IT Itálie 
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Kč Koruna česká 

LAF Lisabon Assessment Framework 

LT Litva 

LU Lucembursko 

LV Lotyšsko 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSSZ Městská správa sociálního zabezpečení 

NL Nizozemsko 

NP nemocenské pojištění 

NSS Nejvyšší správní soud 

OIP Oblastní inspektorát/y práce 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

PL Polsko 

PLN Polský zlotý 

PO právnická osoba 

PT Portugalsko 

RO Rumunsko 

SE Švédsko 

SI Slovinsko 

SR/SK Slovenská republika 

SÚIP Státní úřad inspekce práce 

TR sazba daně (tax rate) 

UK Spojené království 

ÚS Ústavní soud 

ZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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