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POSTAVENÍ SUBDODAVATELŮ

A PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ 

SLUŽEB



Postavení subdodavatelů – současný 

stav v právu České republiky

• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník – působnost

do 31.12.2013,

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – působnost

od 1.1.2014,

• zákony vydané v působnosti státní báňské správy,

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnannosti.
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Postavení subdodavatelů – současný 

stav v právu České republiky

• vztah horních předpisů k zákoníku práce,

• obecné ustanovení zákoníku práce,

• bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

• pracovní úrazy,

• kvalifikační požadavky,

• osoby samostatně výdělečně činné,

• agenturní zaměstnanci.
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Přeshraniční poskytování služeb 

• snaha EU o těsnější spojení a hospodářskou spolupráci mezi 
evropskými státy 

• vytvoření směrnice EU č. 2006/123/ES 

• jedná se o jakoukoliv samostatnou výdělečnou činnost, 
poskytovanou zpravidla za úplatu; musí mít tedy 
hospodářskou povahu (mimo vyčleněné činnosti)
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Podmínky poskytování 

• směrnice č. 2006/123/ES byla implementována zákonem 

č. 222/2009 Sb.

• obecný předpoklad je ten, že podnikatelé by měli mít stejná 
práva  i povinnosti v rámci celé EU

• před započetím výkonu služeb je nutno splnit několik 
podmínek, které tento zákon ukládá
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Podmínky poskytování 

• přeshraniční poskytnutí služby je ale třeba přísně
odlišit od usazení, při kterém osoba trvale podniká v
cizím státě, např. formou pobočky

• v praxi to znamená, že těžiště zájmů poskytovatele
musí nadále zůstat v České republice a své služby
může poskytovat pouze jednorázově a nepravidelně
ve státech EU (včetně Švýcarska, atd.)
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Podmínky stanovené právními 

předpisy  členských států EU

Právními předpisy členských států EU předepsány určité

požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či

činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe,

oznámení činnosti úřadům, zdravotní způsobilost, pojištění,

atp.)

Možnost dočasně a příležitostně poskytovat služby na území

ČR na základě oprávnění vydaného orgánem svého

domovského státu (tzv. přeshraniční poskytování služeb)
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Děkuji za pozornost
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