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Pracovní trh se mění a začíná se rozmáhat tzv. GIG ekonomika.

Je založena na dočasném a flexibilním angažování pracovníků 
pro určitý úkol a přináší tak zajímavé nové možnosti 
organizování byznysu. 

Pracujeme z domova a nezastaví nás ani hranice České republiky.

Jak je na to připravena naše legislativa?



➢ Gig ekonomika – co to je a proč nás to zajímá

➢ Kdy hovoříme o (ne)legální práci a nad čím se zamyslet při nastavení
spolupráce?

➢ Postup kontrolních orgánů

➢ A co vůle smluvních stran?

➢ Home office ze zahraničí - na co myslet a proč?
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Gig ekonomika v číslech

➢ 28 mil. pracovníků v EU (43 mil do roku 2025) 

➢ 5,5 mil. lidí v ohrožení, že budou chybně klasifikovaní jako OSVČ

➢ více než 500 digitálních platforem

➢ více než 100 soudních rozhodnutí ohledně zaměstnaneckého 
postavení
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Flexibilita

Nižší daně a 
odvody

Nižší sociální 
ochrana včetně 

zabezpečení 
v krizových 
situacích

Nulová 
pracovněprá
vní ochrana
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Gig ekonomika nebo nelegální práce?

Závislá práce 

➢ ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance

➢ jménem zaměstnavatele

➢ podle pokynů zaměstnavatele

➢ osobně
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Co dalšího se zkoumá?

➢ je objednatel jediným odběratelem služeb

➢ míra specializace činnosti

➢ jak se situace jeví třetím osobám

➢ soustavnost

➢ způsob vymezení a ocenění plnění (časové, věcné)

➢ způsob stanovení a vyplácení odměny
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My jsme se tak domluvili….

Zásada 
autonomie vůle

Zásada smluvní 
volnosti
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Postup kontrolních orgánů

Roční program 
kontrolních akcí

Podněty ke kontrole
Vzájemná 

informovanost
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Co bude dál?
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Směrnice o 
pracovních 

podmínkách v 
platformové práci

pětibodový test -> 
2 body -> 

zaměstnanec



Home office ze zahraničí

Ano, 
ale…

BOZP

kybernetická 
bezpečnost

daně
sociální a 
zdravotní 
pojištění

aplikace práva 
státu místa 

výkonu práce

problém 
pracovní 

doby
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Děkuji za pozornost.

Mgr. Lenka Gomez Tomčalová

lenka.gomez@zchlegal.cz

Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář

Národní 973/41

110 00 Praha 1
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