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Vestavebnictví,maloobcho-
dě a pohostinství se hřeší
nejčastěji.Tedyalespoňco
se nelegálního zaměstná-

vání týká. Právě na tyto obory se
nejvíce zaměřují i kontroloři při
svých výpravách proti práci na-

černo a švarcsystému. Výmluvy
na „práci na zkoušku“ prýneuzná-
vají. Nevyhýbají se ani luxusním
hotelům a známým značkám.

Přijetí povinností
Své o tom ví například ředitelka
vnějších vztahů hotelu Four Sea-
sonsPragueMartinaVávrová. „Ná-
vštěv inspektorů jsme měli již ně-
kolik.Kontrolovali zaměstnanecké
smlouvy. Všechno vždy probíha-
lo bez problémů,“ popisuje práci
úředníků.
Méně příjemnou zkušenostměl

Ivan Kocmánek, jednatel společ-
nosti LogiCall. „Bez ohlášení při-
šli dva inspektoři a přímo u stolů

v call-centru začali – i přes probí-
hajícíhovory–kontrolovatobčan-
ské průkazy našich zaměstnanců.
Dovedupochopitnutnostkontrol-
ních opatření, ale příjemné to ne-
bylo,“ vypráví.
Pokutualenedostal.Kvůliobavám

zesankcísesnažímítvševpořádku.
„OdNovéhorokualepečlivěhlídáme
smlouvysexternímipracovníky.Ptá-
me se jich, zda a jakémají ještě jiné
příjmynežodnás.Snažímesejepře-
svědčit o změně smlouvyna smlou-
vupracovní.Mámevelkéobavyzpo-
stihůzestranystátníchorgánů.Výše
pokut jepromaléa střednípodniky
naprostonepřiměřená,“domníváse
Kocmánek.

Podle zkušeností inspektorů
jsoualecelkověfirmypřipravenější
a na zvýšené množství kontrol si
již zvykly.
„Ubylo prvoplánového nelegál-

ního zaměstnávání, podnikatelé již
přísnější úpravu akceptovali a sna-
ží se plnit své zákonné povinnosti,
například uzavírat na každou práci
jeden ze základních pracovněpráv-
níchvztahůamítpotřebnédoklady
na provozovnách,“ naznačuje po-
sun vedoucí právního odboru Ob-
lastního inspektorátu práce pro Ji-
homoravský a ZlínskýkrajDagmar
Berková.
Podlení se i většinafiremvyrov-

nalaspovinnostímítkopiepracov-

ních smluv na pracovišti. „Téměř
vždy se podařilo vyřešit problémy
týkající senapříkladochranyosob-
níchúdajů, ale i jinýchúdajů, které
podnikatel nemá zájem zveřejňo-
vat. Forma bývá různá, nejčastěji
se jednáo listinnékopie.Vzhledem
ktomu, že ale formanení stanove-
na, hledají zaměstnavatelé různé
cesty.Někdypříkladné, jindyneak-
ceptovatelné,“ říká Berková.
Jako příklad uvádí stavební fir-

my, ježmajídatabázezaměstnanců
pod heslem v počítači ve staveb-
níchbuňkáchnakaždémstaveniš-
ti. Naopak čipy sloužící k evidenci
docházky, seznamy vyplacených
mezd nebo karty pro vstup do ob-
jektu podle ní nestačí.
Podle Berkové došlo celkově

k uklidnění situace. „Podnikatelé
znají sváprávaapovinnosti anaše
kontroly již nepovažují za zbyteč-
nou šikanu,“ pochvaluje.
Ubylo prý i problémů se vstupy

do objektů, ačkoli kontroly často
probíhají i mimo běžnou pracovní
dobu,tedyvpozdníchodpoledních,
nočních či ranních hodinách.
„Inspektor je oprávněn zahájit

kontrolukdykoli, je-lipřítomenně-
kdo ze zaměstnanců. Ten má po-
vinnost poskytnout kontrolorům
veškerousoučinnostvynutitelnou
pokutou,“ apeluje Berková znovu
nafirmy.Vněkterýchpřípadech in-
spektoři využívají i pomoc policie.

Kontroly ano, ale...
„S kontrolami ze strany inspekce
práce se v naší firmě setkáváme.

Kontroly přitvrdily.
Firmy si ale zvykly,
chválí inspektoři

Barbora
Strnadová

Fokus

barbora.strnadova@economia.cz

Máme velké obavy
z postihů ze strany
státních orgánů.
Výše pokut je pro
malé a střední
podniky naprosto
nepřiměřená.
Ivan Kocmánek
jednatel společnosti LogiCall

Praktické info Pro Podnikatele:
Jak se vyhnout pokutám? experti radí,
přepište smlouvy
10 rad, jak se vyvarovat obvinění
ze švarcsystému

Čtěte na: www.ProByznys.info
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Zdravotní Hrubá mzda pracovníka
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Která forma zaměStnávání Se Komuvyplatí
zaměStnanec

výhody
Chrání zaměstnance

Legální způsob
zaměstnávání

nevýhody
Nelegální způsob zaměstnávání

Hrozí pokuta od 250 tisíc do 10 milionů
korun

Neplacená dovolená

Riziko při ztrátě „zaměstnání“ – bez
výpovědní lhůty (pokud není sjednána
ve smlouvě) a bez odstupného

Nižší vyměřovací základ pro výpočet
důchodu

nevýhody
Odvody sociálního pojištění

Ochrana zaměstnance (regulace
propouštění, nároky na odpočinek,
stanovený rozsah pracovní doby)

Zaměstnanec vykonává činnost pro zaměstnavatele ve vztahu
nadřízenosti a podřízenosti, za kterou mu náleží mzda či plat.

3780
Sociální

12 600
Sociální

5400
Zdravotní

1530
Daň z příjmů*

40 000 53 600
Náklady zaměstnavatele

Náklady zaměstnavatele

33 070
Čistý příjem pracovníka

29 630
Čistý příjem pracovníka

6930
Výnos státu

23 970
Výnos státu

Osoby vykonávají závislou činnost, tedy činnost, která vykazuje znaky klasického
vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, v režimu OSVČ.

Hn PoroVnaly
náklady firMy
a Výnosy Pro stát
u jednotliVýcH
foreM zaMěstnání
tak, aby Hrubý
MěsíČní PříjeM
PoMyslnéHo
zaMěstnance
byl Vždy 40
tisíc, a PoPsaly
jejicH VýHody
a neVýHody.

Hrubá mzda pracovníka

40 000
40 000

5970
Daň z příjmů*

ŠvarcSyStém – nepřítel Státu tažení Proti nelegálníMu zaMěstnáVání Má

výhody
Pracující neodvádí, resp. nemusí odvádět tu část sociálního
pojištění, kterou v případě zaměstnanců platí zaměstnavatel.
Platba nemocenského pojištění je pro OSVČ dobrovolná.

Je možné uplatnit náklady paušálem (30–80 procent příjmů)

Náklady například na pracovní pomůcky mohou být
vykázány jak na straně firmy, tak v paušálním odpočtu
nákladů u pracovníka

Flexibilita

Administrativní nenáročnost
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S novým zákonem jsme důklad-
ně seznámeni a s jeho zásadami
a principy souhlasíme. K přístu-
pua chování inspektorůnemáme
výhrady,“ říká personální ředitel
stavebnífirmyPSJKarelBezděka.
Jednímdechemaledoplňuje: „Jen
nás zarážejí určité administrativ-
ní procedury, které jsou s kont-
rolami spojeny. Nejsou úplně
vyjasněny kompetence státních
orgánůvurčitýchoblastech.Uví-
tali bychom kvalitnější výklady
zákonů a praktických dopadů ze
strany státu.“
Kocmánek z LogiCall zároveň

upozorňuje, že využívání švarc-
systému nemusí být vždycky jen
obcházenízákonůzaúčelemsníže-
ní odvodů na sociální a zdravotní
pojištění.
„V oblasti péče o zákazníky je

nutné využívat motivované lidi.
Některým nevyhovuje stabilní za-
městnání a práce limitovaná pra-
covní smlouvou. V praxi však tito
lidé nemůžou vždy pracovat pro
více subjektů najednou, napří-
klad z důvodu zákazu konkuren-
ce nebo z časových důvodů. Obě
strany tedy chtějí spolupracovat
na základě smlouvy, ale pak by šlo
o švarcsystém,“ mluví o své zku-
šenosti.
„Neporušujeme zákony a jsme

otevřeníkomunikacisestátnísprá-
vou. Nevidím ale žádnou podporu
ze strany státních orgánů, zjedno-
dušení agendy, proaktivní přístup
pro podporu podnikání a konku-
renceschopnosti,“ dodává.

Přísnějšíkontrolyavysoképokuty
za zaměstnávání na švarcsystém,
které hrozí firmám od začátku
roku, se i přes celkové uklidnění
situacenelíbí zástupcůmpodnika-
telů ani značné části politiků.
ODS, jež se od začátku své exis-

tencesnažíprofilovatsnahouchrá-
nit živnostníky, připravuje ve spo-
lupráci se Stranou soukromníků
novely, kterémají firmámulehčit.
„Novela bude lépe a přehledněji

upravovat administrativní povin-
nosti,které jsouvsoučasnélegislati-
věpříliš tvrdékpodnikatelům,“ říká
šéfposlaneckéhoklubuODSZbyněk
Stanjura. „Chcemeodstranit povin-
nost zaměstnavatelůdávatzaměst-
nancům kopie smluv, se kterými
se musí neustále pohybovat třeba
naslužebníchcestách.Chcemetaké,
aby skončily nesmyslné masivní
kontroly zaměřené na boj s takzva-
ným švarcsystémem,“ dodal s tím,
že přípravy novely jsou v poslední
fáziaplánují jipředstavitnejpozdě-
ji do týdne. „Příští týden proběhne

další jednání nad přípravou novel
zákonů,“potvrzujepředsedaStrany
soukromníkůRudolf Baránek.
Ještědál jdeHospodářskákomo-

ra.Dotýdnechceministerstvuprá-
ce a sociálních věcí předložit ná-
vrhy, jejichž součástí je i povolení
takzvaného „zeleného systému“.
Má jít omožnost firem zaměstná-
vat krátkodobě lidi na živnosten-
ský list. Při takové formě zaměst-
nání byměla firma sice za pracov-
níka zaplatit odvody, avšak nižší
než u klasického zaměstnanecké-
hovztahu.Navrhuje takézavedení
elektronické pracovní knížky. Ta
máodbouratpovinnostmítpřímo
na pracovišti pracovní smlouvu
každéhozaměstnance.Tatopovin-
nost se týká jak třeba pokrývačů,
tak i řidičů dálkových kamionů.
Zda si získají podporudalšíchpo-

litických stran, není jisté. „Nemů-
žeme souhlasit s žádnými návrhy,
které by legální postihy za výkon
závislé práce mimo pracovněpráv-
ní vztah, tedyšvarcsystém, zmírňo-
valy, relativizovaly či snaddokonce
částečně povolovaly,“ vyjadřuje re-
zolutní stanovisko stínová minis-
tryně práce za ČSSD Ivana Stráská.

„Zásadní změny ve stávající
úpravě bych prováděl až po ana-
lýze a zhodnocení letošního roku,
v němž ke zpřísnění pravidel do-
šlo. Již nyní je ale jasné, že některá
opatření jsou zbytečně přísná, jako
třebapovinnostprokázat se smlou-
vou na pracovišti. Důležitá je také
diskusesezástupci zaměstnavatelů
azaměstnanců.Vpřípadě legalizace
švarcsystému vidím pro stát veliké
riziko v poklesu výběru daní z pří-
jmuapojištění,“napsalHNposlanec
za stranu LIDEMJiří Rusnok.
Autorpřísnějšíchpostihů, odstu-

pujícíministrpráceasociálníchvěcí
Jaromír Drábek, oprávněnost kon-
trol a zpřísnění postihůbrání: „Tro-
chu to na mne působí jako snaha
uměle vytvořit nějaké pěkné před-
volební téma.Zaměřujemesenapo-
tíráníprácenačerno, žádné speciál-
ně zaměřené kontroly na švarcsys-
tém neexistují. Trestáme nepocti-
vé podnikatele a to by snadměl být
společný zájem nejen politických
stran, ale i podnikatelů samotných.
Ten, kdo porušuje předpisy, nepo-
škozuje jen stát, ale vytváří i nerov-
né konkurenční prostředí a parazi-
tuje na poctivých firmách.“

Přísný dohled vadí firmám
i poslancům ODS. Chtějí změny
Barbora Strnadová
barbora.strnadova@economia.cz

ŠvarcSyStémvotázkácH
aodpovědícH

1. co je švarcsystém?
Forma „zaměstnávání“, kdy člověk
pracuje pro firmu na živnostenský
list, zároveň ale jeho práce vyka-
zuje více z těchto prvků: pracovník
pravidelně fakturuje jednomu od-
běrateli a dostává za to pravidelně
stejnou částku, jako by šlo o plat
zaměstnance. OSVČ je k zaměst-
navateli ve vztahu podřízenosti,
plní úkoly podle jeho pokynů,
jeho jménem a využívá jeho po-
můcky. Zpravidla má ve smlouvě
zakázáno zároveň pracovat pro
konkurenci. Firmy za takovou
osobu nemusí platit odvody soci-
álního a zdravotního pojištění.

2. proč státu švarcsystém vadí?
Protože mu unikají peníze za soci-
ální a zdravotní pojištění. A navíc
jsou omezována práva zaměst-
nanců, protože například nemají
kryté pracovní úrazy, nemoci z po-
volání nebo placenou dovolenou.

3. Jak probíhá kontrola a co
všechno můžou inspektoři po-
žadovat?
Kontrolor inspektorátu práce
může zahájit kontrolu po před-
ložení průkazu kdykoli, je-li
přítomen někdo z pracovníků
firmy, chtít doklady od všech lidí,
kteří se tam v tu chvíli nacházejí.
Může ověřovat jejich totožnost,
hovořit s nimi. Zaměstnavatel
musí u každého přítomného
člověka doložit, co na pracovišti
dělá, v jakém je pracovně právním
vztahu a předložit o tom smlouvy.
V případě, že se pracovník prokáže
jako OSVČ, přezkoumává následně
inspektorát práce všechny okol-
nosti případu.

4. co hrozí za švarcsystém?
Firmě minimální pokuta 250 tisíc
korun a maximální až 10 milionů.
„Zaměstnanci“ maximálně 100
tisíc korun. Po firmě navíc mohou
úřady dodatečně vymáhat odvody
daní, sociálního a zdravotního
pojištění, a to v rozsahu, jako by
se jednalo o zaměstnance. V ta-
kovém případě ale musí úřady
dokázat, že k využívání švarcsys-
tému docházelo i před samotnou
kontrolou.

7. může se firma odvolat a co
pak následuje?
Inspektor musí vypracovat
písemný výstup o výsledku kon-
troly. Zaměstnavatel může tento
výstup zpochybnit. Inspektor jej
znovu přezkoumá a vyrozumí
firmu o svém závěru. Pokud ani
s tímto výsledkem kontrolovaný
nesouhlasí, může jej přezkoumat
generální inspektor.

zdroJ: vozáB & co., raNdl partNerS

Hrubá mzda pracovníka

40 000 40 000

Agenturní ZAměstnAnec*** Konto prAcovní doby

výhody
Flexibilita

Administrativní
nenáročnost

výhody
Zaměstnavatel nemusí platit
jednorázové přesčasy

Zaměstnavatel může využívat
zaměstnance v obdobích, kdy
je to nejvíce potřeba, naopak
jindy jej využívat nemusí

nevýhody
Vyšší náklady kvůli
provizi agentuře

nevýhody
Administrativně náročné

Agentura práce zaměstnává uchazeče o práci, které pak dočasně
za odměnu „pronajímá“ do firem, ve kterých zaměstnanec vykonává
podobnou práci jako kmenoví zaměstnanci. Přidělený zaměstnanec je
však stále zaměstnancem agentury práce, která mu vyplácí mzdu.

V průběhu zúčtovacího období (například rok) je zaměstnanci odváděna
domluvená část mzdy – nejčastěji 90 procent. Pracovník vykonává svou
práci podle potřeby zaměstnavatele. Jeden měsíc může pracovat 10
hodin týdně, jindy 50. Na konci období se vše zúčtuje a zaměstnavatel
doplatí odpovídající sumu.

* Uplatněna základní sleva na poplatníka (měsíčně)
** Při uplatnění výdajového paušálu ve výši 60
procent příjmů, platí nepovinné nemocenské pojištění
*** Odvody platí agentura práce

12 600
Sociální

12 600
Sociální

5400
Zdravotní

5400
Zdravotní

(bez DPH, včetně odvodů a marže agentuře)
55 000 – 70 000
Náklady zaměstnavatele

53 600
Náklady zaměstnavatele

29 630
Čistý příjem pracovníka

23 970
výnos státu

23 970
výnos státu

Hrubá mzda pracovníka

Čistý příjem pracovníka

29 6305970
Daň z příjmů*

5970
Daň z příjmů*

měSíČNí data
zdroJ: výpoČty HN, alice Šrámková
(komora certifikovaNýcH úČetNícH), pwc

podle inspektorů úspěch, firmám se ale postup státu zdá zbytečně přísný
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