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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou výkonu práce prostřednictvím digitálních 

platforem, a to zejména s ohledem na to, je-li možné klasifikovat takovou činnost za „závislou 

práci“ především s ohledem na právní řád České republiky. Diplomová práce reaguje na aktuální 

právní „vakuum“ obklopující výkon práce prostřednictvím digitálních platforem a postavení osob, 

které takovou činnost vykonávají (v diplomové práci označované jako pracovníci). Zmiňované 

právní „vakuum“ pramení především z absence dostatečné právní úpravy v dané oblasti a 

„netradičnosti“ takového způsobu výkonu práce. Digitální platformy označují pracovníky za 

samostatné podnikatele, přičemž tuto praxi Česká republika (např. správní úřady) v tichosti 

toleruje. O pravdivosti daného označení pak lze mít více než důvodné pochybnosti. Proto dochází 

v diplomové práci nejprve k analýze znaků a podmínek výkonu závislé práce dle právního řádu 

České republiky, které jsou následně aplikovány na realitu výkonu práce prostřednictvím 

digitálních platforem. Vzhledem k množství jejich typů a druhů, jakož i rozličným systémům, 

které platformy zavádějí, byli pro účely této diplomové práce zvoleni tři reprezentanti, kterými 

jsou digitální platformy UBER, Amazon Mechanical Turk a Topdesigner.cz. 

V diplomové práci dochází k rozboru těchto digitálních platforem a způsobu výkonu práce jejich 

prostřednictvím a tento výkon je následně konfrontován se znaky a podmínkami výkonu závislé 

práce. Přičemž je tak činěno i s ohledem na zahraniční právní řády, které jsou na realitu digitálních 

platforem připravené lépe než Česká republika (např. Francie, Německo či Velká Británie). 

Pozornost je též věnována aktuální zahraniční judikatuře v dané oblasti, a to zejména z USA, 

Velké Británie a Německa.  

V závěru diplomové práce dochází ke zhodnocení aktuální právní úpravy postavení osob 

vykonávajících práci prostřednictvím digitálních platforem. Současně je navržena možná právní 

úprava postavení těchto osob de lege ferenda, a to ve formě alternativ spočívajících ve vytvoření 

nové kategorie zaměstnanců (po vzoru Německa) či o vytvoření nové kategorie závislé práce, a to 

práce „polozávislé“, která by pracovníkům umožnila užívat volnosti, kterou výkon práce 

prostřednictvím digitálních platforem nabízí, ale současně by pracovníkům zajistila minimální 

ochranné standardy. 
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