
Abstrakt 

Dětská práce je i v současnosti celosvětovým problémem, a to i navzdory značnému 

úsilí lidstva s tímto fenoménem skoncovat. Dětskou prací se rozumí v mezinárodním kontextu 

práce osob mladších 15 let. Navzdory všem aktivitám Mezinárodní organizace práce, OSN, 

Evropského společenství, UNICEF a dalších mezinárodních a národních institucí se dětskou 

práci nepodařilo ze světa úplně vymést. Snahy o zrušení dětské práce se datují od roku 1919, 

kdy se konalo první zasedání mezinárodní konference práce, na kterém, stejně jako na dvou 

následujících, byly přijaty základní úmluvy o minimálním věku pro vstup do zaměstnání. 

Jejich obsah byl postupně revidován a nakonec byly nahrazeny Úmluvou č. 138, která byla 

zařazena mezi 8 prioritních úmluv MOP. 

           Zdaleka však není možné tvrdit, že dětská práce je výlučně problém zemí 

"třetího světa". Ačkoliv zákoník práce zakazuje práci dětí do 15 let, i v České republice se 

každodenně setkáváme s dětmi účinkujícími v divadle, ve filmu a v reklamách, pracujícími  

v modelingu, přivydělávajícími  si na čerpacích stanicích či roznáškou reklamních letáků. To 

vše jsou činnosti, při kterých děti tráví mnoho hodin, odvedou mnoho práce a často vydělají i 

značné množství peněz. V mnoha těchto případech přitom můžeme vidět i velmi malé děti, 

 v reklamě a filmu i děti útleho věku. 

V České republice po neúspěšném pokusu vytvořit samostatný zákon o ochraně děti 

při práci, napravil neutěšený stav na poli právní úpravy práce dětí a požadavky Směrnice 

Rady č. 94/33/ES zapracoval až nový zákon a zaměstnanosti publikován pod č. 435/2004 Sb. 

K tomuto tématu mě přivedla především snaha o komplexnější seznámení se  

s podmínkami pro legální výkon dětské "práce" v českém právním prostředí. 

Snažila jsem se naznačit právní úpravu výkonu dětské práce v mezinárodních dokumentech a 

právu Evropské unie s koncentrací na právní úpravu v České republice, a tím se pokusit  

o vytvoření reálního obrazu o aktuálním postavení dětí v této oblasti. Práce má pomoci lépe se 

zorientovat v právních předpisech upravujících výkon činností dětí. V současnosti totiž 

odborná veřejnost nevěnuje dostatečnou pozornost činnosti dětí v kultuře, sportu či reklamě a 

přestože opěrná kostra současné právní úpravy (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) je  

v účinnosti od října 2004 a jde o oblast s ohledem na každodenní praxi velmi aktuální, stále 

neexistuje dostatek odborných publikací k tomuto tématu. 

 
  
 
 


