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Úvod 

S fenoménem dětské práce se celý svět dlouhá léta potýkal jako s negativním 

jevem, avšak společenský vývoj dospěl ve vyspělých zemích k jejímu zákazu teprve 

v době relativně nedávné. V zemích rozvojových zůstává však tato otázka, přes veškeré 

úsilí mezinárodních organizací, závažným problémem, a to i dnes. Negativní dopady lze 

spatřovat zvláště v tom, že dětská práce je velmi často spojena s kriminálními jevy, ja-

kými jsou dětská prostituce, práce dětských vojáků a podobně. 

Přestože má většina veřejnosti za to, že dětská práce v České republice neexistu-

je, opak je pravdou. Nejedná se samozřejmě o práci ve smyslu zákoníku práce, která je 

skutečně dětem mladším 15 let zakázána. V každodenním životě se ale objevuje řada 

činností, které děti vykonávají a které by mohly být za práci považovány. Nejčastěji se 

jedná o drobné úkony, za které děti nejsou odměňovány, jako je pomoc v domácnosti, 

sousedská výpomoc a jiné. Starší děti si také často během prázdnin přivydělávají drob-

nými jednorázovými pracemi jako je roznáška novin, letáků a další. Zcela specifickou 

oblastí je potom činnost malých tanečníků, herců, zpěváků, sportovců nebo jiných 

umělců. Tato činnost bývá zpravidla velmi časově náročná a při nedostatečné ochraně 

by mohla negativně ovlivnit zdravý psychický a fyzický vývoj dítěte nebo narušovat 

jeho vzdělání. Úkolem společnosti je prostřednictvím právního řádu umožnit malým 

umělcům výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti a zároveň zájmy 

dítěte dostatečně chránit. Právě tato oblast právní regulace je předmětem mé diplomové 

práce. 

Téma činnosti dětí je mi blízké z několika důvodů jedním z nich je i mé dlouho-

leté působení v tanečním souboru a práce s dětmi, které se umělecké činnosti, za kterou 

byly honorovány, často věnovaly. Zároveň mám za to, že se jedná o velmi specifickou 

oblast právní úpravy, která nepatří mezi témata často publikovaná, a tak ani povědomí 

veřejnosti existenci podrobné úpravy, není příliš velké. Týká se přitom ochrany jedné 

z nejcitlivějších skupin obyvatelstva – malých dětí, a mělo by tak být veřejnosti známo. 

Svoji diplomovou práci jsem rozdělila do několika tematicky příbuzných úseků. 

V první kapitole se věnuji historickému vývoji zákonodárství v oblasti pracovního práva 

v souvislosti s formováním příznivých pracovních podmínek dětí a mladistvých a jejich 

ochranou. Vývoj je podrobněji sledován od tzv. ochranného zákonodárství za vlády
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Josefa II., přes právní předpisy přijímané v období první republiky a období nesvobody 

až po současnou právní úpravu. 

V části druhé se zabývám vlivem mezinárodního práva na českou právní úpravu

pracovních podmínek dětí a mladistvých. Po krátkém úvodu o vztahu mezinárodního a 

vnitrostátního práva se podrobněji věnuji činnosti mezinárodních organizací, jako jsou 

Organizace spojených národů, Rada Evropy a Mezinárodní organizace práce. Stručně se 

zabývám jejich genezí a hlavními cíli. V jednotlivých podkapitolách je pozornost věno-

vána nejdůležitějším dokumentům, které byly díky působení těchto organizací 

k ochraně práv dětí a mladistvých při zaměstnání i mimo něj přijaty.

Část třetí je věnována právu Evropské unie. V úvodu se zaměřuji na prameny 

evropského práva, jejich druhy a vztah k vnitrostátnímu právu. V samostatné podkapito-

le se pak podrobněji věnuji klíčovému předpisu pro oblast ochrany dětské práce směrni-

ci Rady č. 94/33/ES, o ochraně mladistvých pracovníků.

Následující kapitola je zaměřena na aktuální právní úpravu problematiky na 

území České republiky. Nejprve je věnována genezi právní úpravy umělecké, kulturní, 

sportovní a reklamní činnosti dětí, a to od neúspěšného návrhu zákona o ochraně dětí při 

práci až po aktuální platnou a účinnou úpravu v zákoně o zaměstnanosti, která je dále

podrobněji rozebírána. Dále se v jednotlivých podkapitolách zabývám náležitostmi žá-

dosti o povolení k činnosti dítěte, řízením o vydání tohoto povolení a jeho obsahovými 

náležitostmi. Další podkapitoly se pak věnují řízení o zákazu výkonu činnosti, vztahu 

úpravy v zákoně o zaměstnanosti k zákoníku práce a také úpravě náhrady škody vzniklé 

při výkonu činnosti dítěte. V kapitole uvádím i problematiku kontroly dodržování pod-

mínek výkonu činnosti včetně relevantní úpravy v zákoně o inspekci práce. 

V závěrečné páté části krátce komentuji právní úpravu této oblasti ve Francii, a 

to zejména s ohledem na její mezinárodní a evropské závazky.

Cílem této diplomové práce je poskytnout komplexní přehled o aktuální právní 

úpravě umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte na našem území, a to 

v kontextu historického vývoje i úpravy mezinárodního a evropského práva.
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1. Historický vývoj právní úpravy dětské práce na území 

českých zemí

Tak jako jiné právní oblasti prošlo i pracovní právo dlouhým vývojem, kdy se 

utvářelo především s ohledem na sociální a politickou situaci v zemi. Právní úprava, či 

spíše určitá omezení v oblasti dětské práce se přitom v jeho vývoji objevují poměrně 

záhy, což dokresluje význam ochrany této skupiny. V následující kapitole se zaměřuji 

na vývoj regulace od počátků ochranného zákonodárství až po přijetí současné úpravy 

v podobě Zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb. a Zákona o zaměstnanosti č.

435/2004 Sb.

1.1. Počátky právní úpravy ochrany dětské práce na území českých ze-

mí – vývoj od ochranného zákonodárství Josefa II. do vzniku sa-

mostatného Československa

Vývoj zákonodárství v oblasti pracovního práva je zpravidla spojován s obdo-

bím kapitalismu, s určitou úpravou výkonu práce se lze však setkat podstatně dříve, a to 

již ve starověkém Římě, ve středověku pak zejména v horním právu, čeledních řádech a 

cechovních předpisech.1 Velký zlom nastal pro vývoj pracovního práva na počátku 18.

století, kdy docházelo v českých zemích k rozvoji manufakturní výroby. Tato se potýka-

la s nedostatkem volné pracovní síly, která byla vázána v nevolnickém systému na feu-

dální velkostatky. Proto také první manufaktury, které vznikaly na našem území, byly 

založeny jako podniky šlechtické, založené na práci nevolníků, popřípadě trestanců, 

neposlušných poddaných, a v neposlední řadě, zpustlých dětí.2 Většina pracujících pra-

covala buď za minimální mzdu, nebo pouze za ubytování ve špatných hygienických 

podmínkách a za často nedostatečnou stravu. Výše uvedené podmínky vedly k vysoké 

úmrtnosti pracujících dětí. I s ohledem na tuto skutečnost bylo problémy s životními a 

pracovními podmínkami pracujících nutno řešit.

Teprve koncem 18. a počátkem 19. století začaly být vydávány předpisy upravu-

jící pracovní podmínky dělníků, zejména pracujících dětí a žen. V roce 1786 byl vydán

Dvorský dekret, který stanovil základní požadavky hygieny u pracujících dětí. Nařizo-

                                               
1  BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s.25
2  MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010,   
s.199
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val oddělené ubytování dívek a chlapců, a to tak aby na jedno lůžko připadalo pouze 

jedno dítě. Pracující děti měly být také pravidelně myty a měl jim být minimálně jednou 

za týden k dispozici čistý oděv. Za vlády Josefa II. byl také zaveden nedělní klid.

Podrobnější úpravu pracovních podmínek dětí přinesl Dvorský dekret z roku 1842, 

který povolil zaměstnávat děti od 9 let, a to pouze za předpokladu, že navštěvovaly ale-

spoň 3 léta školu a děti, které školu nenavštěvovaly vůbec, povolil zaměstnávat od 12 

let. Pracovní doba pro děti do 12 let byla stanovena na 10 hodin a na 12 hodin pro děti 

od 12 do 16 let.3

Na území Rakouska se, jak již bylo výše naznačeno, začínalo vyvíjet kapitalis-

tické podnikání, které bylo upraveno živnostenským právem. Základním východiskem 

právní úpravy živnostenského podnikání se stal živnostenský řád, zákon č. 227/1859

ř. z., ze dne 20. prosince 1859, vycházející z požadavků liberalismu.4 Liberální byl 

zejména ve skutečnosti, že umožňoval přístup širokému okruhu občanů ke všem vol-

ným živnostem, a to i bez ohledu na pohlaví. Podstatnou část živnostenského řádu tvoři-

la ustanovení týkající se pracovně-právních vztahů. Oblast úpravy dětské práce se však 

vztahovala pouze na podniky, které zaměstnávaly více než 20 zaměstnanců a nevztaho-

vala se na oblast zemědělství, lesnictví, dopravu a domácí průmysl. Specifickou úpravu 

mělo také hornictví, podrobněji níže. Živnostenský řád tak zakotvil, pro výše charakte-

rizované podniky, zákaz zaměstnávat děti do 10 let a stanovil délku pracovní doby pro 

děti mladší 14 let na 10 hodin denně a pro děti mladší 16 let na 12 hodin denně. Osobám 

mladším 16 let byla také zakázána noční práce, s určitými výjimkami u nepřetržitých 

provozů. Jak výše uvedeno, právní úprava se užila pouze na konkrétní typ podniku 

s minimálním počtem dvacíti zaměstnanců, pokud nebyly splněny tyto požadavky,

předpisu se nepoužilo a ochrana nebyla nikterak zajištěna. Dne 8. Března 1885 byla 

přijata novela živnostenského řádu, která ochranu dětí a jejich pracovních podmínek 

ještě posílila. Dětem do 14 let věku byla práce v továrnách zakázána zcela a používání 

dětí do 16 let bylo omezeno pouze na lehčí práce, při 11 hodinové pracovní době. 

V řemeslných podnicích byla zakázána práce dětem do 12 let a došlo také k úpravě pra-

covní doby dětí mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem a to na dobu 8 hodinovou. 

                                               
3  MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha:Leges, 2010, s. 
200 
4  MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha:Leges, 2010, s. 
285
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Zvláštní vývoj oproti právu živnostenskému mělo ochranné zákonodárství v ob-

lasti hornictví. Císařským patentem č. 146/1854 ř. z., ze dne 23. května 1854, kte-

rým se vydává obecný zákon horní, byly, podobně jako živnostenským řádem, upra-

veny mimo jiné i vztahy pracovní. Horní zákon neobsahoval žádná ustanovení o ome-

zení dětské práce. Jediným výrazným omezením vlastníka dolu v oblasti vztahů se za-

městnanci byla povinnost vydat pracovní řád, který musel pod hrozbou peněžité pokuty 

dodržovat. K omezení dětské práce došlo až v osmdesátých letech, kdy byl pod vlivem 

hornických bouří přijat zákon č. 115/1884 ř. z., o úpravě pracovních poměrů 

v hornictví.5 Tento předpis stanovil zákaz práce pro děti mladší 14 ti let jako dělníky 

v dolech, výjimečně mohly být v dole zaměstnány děti již od 12 let, avšak pouze při 

povrchových pracích a pouze na žádost svých rodičů a za předpokladu, že to nebude na 

újmu jejich školních povinností. Pracovní doba byla omezena na 10 hodin a zaveden byl 

nedělní pracovní klid, s výjimkou pro nepřetržité provozy. Práce žen do 18 ti let byla 

povolena jen přes den a mohly vykonávat pouze takovou činnost, která nemohla být na 

škodu jejich tělesnému vývoji. Za nedodržení těchto ustanovení mohl být vlastník dolu 

potrestán peněžitou pokutou. Výše zmíněná úprava byla ponechána v platnosti i Minis-

terským nařízením č. 146/1907 ř. z., to přitom zdůraznilo nutnost rozdělení pracovní 

doby tak, aby práce nebyla na újmu školní docházce a aby byly dodržovány přestávky 

v práci. Současně byla dětem zakázána noční práce. Vzhledem k rozvoji důlní techniky 

však bylo v hornictví zaměstnáváno dětí stále méně, v roce 1908 jich bylo již pouze 

pět.6

1.2. Právní úprava dětské práce v období od vzniku samostatného Čes-

koslovenska do konce druhé světové války

Zákony přijímané po vzniku samostatného Československa bezprostředně nava-

zovaly na zákonodárství předchozí, které bylo tímto výrazně doplňováno a upravováno. 

Poválečný rozvrat, bída a hlad působily k růstu revoluční aktivity dělníků a k ústupkům 

v pracovním zákonodárství, dokladem jsou např. zákon z roku 1918 o osmihodinové 

pracovní době nebo zákon o placené dovolené na zotavenou pro horníky z roku 1921.7

                                               
5
  MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha:Leges, 2010, s. 

289
6  MALÝ, K. a kol. cit. op., s. 289
7  BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 30
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Jak bylo uvedeno výše, jedním z nejvýznamnějších předpisů přijatých po vzniku 

nového samostatného státu v oblasti pracovního práva byl zákon ze dne 19. prosince

1918, č. 91/1918 Sb. z. a n., o 8 hodinové pracovní době. Pracovní doba stanovená na 

8 hodin denně byla určena pro zaměstnance jak podniků živnostenských, tak podniků 

provozovaných státem i pro osoby zaměstnané v podnicích zemědělských či lesních, 

které žily mimo společnou domácnost s hospodářem. Nově se, kromě jiného, vztahovala 

úprava délky pracovní doby i na osoby zaměstnané v hornictví. Do vydání tohoto záko-

na museli zaměstnanci pracovat v závodech s více než 20 zaměstnanci 11 hodin a hor-

níci 9 hodin, pracovní doba ostatních kategorií zaměstnanců nebyla vůbec upravena. 

Úprava délky pracovní doby byla ovšem pouze jednou z oblastí, které se zmiňovaný 

zákon týkal, vedle této upravil také pracovní přestávky, práci přesčas a noční práci.

Mimo jiné se dotýkal i práce mladistvých zaměstnanců, kdy ve vyjmenovaných podni-

cích zcela zakázal práci dětí, pokud nedosáhly věku 14 let a neukončily povinnou školní 

docházku. Mladiství zaměstnanci mužského pohlaví do 16 let a ženského do 18 let 

mohli být užíváni pouze k pracím lehkým, které nebyly na újmu jejich zdraví a nepře-

kážely jejich tělesnému vývoji. Mírně odlišná úprava platila pro zaměstnance zaměstna-

né a bydlící v domácnosti zaměstnavatelově, jednalo se např. o kuchařky, chůvy nebo 

vychovatelky, které měly až 12 hodinovou pracovní dobu. Porušení tohoto zákona moh-

ly postihovat politické úřady první instance jako přestupek pod hrozbou peněžité poku-

ty, případně při opakování přestupku i trestem vězení.

Dne 17. Července 1919 byl vydán zákon č. 420/1919 Sb. z. a n., o práci dětí, 

který omezil jejich zaměstnávání, měl zamezit práci dětí do 14 let za plat nebo pravidel-

ně i bez odměny. Zároveň bylo stanoveno, co prací dětí není. Za práci nebylo považo-

váno zaměstnávání dětí jen za účelem výchovným nebo vzdělávacím nebo zaměstnává-

ní dětí vlastních lehkými úkony v domácnosti, a to i pokud se jednalo o činnost pravi-

delnou. Obecně zákon stanovil, že děti je možné zaměstnávat jen potud, pokud to nepo-

škozuje jejich zdraví, neohrožuje jejich tělesný a duševní vývoj nebo mravnost a nepře-

káží v jejich docházce do školy. Děti mladší dvanácti let a starší let desíti mohly být 

využívány jen k lehkým pracím v zemědělství a v domácnosti.8 Tato domácká práce 

dětí nebyla v zákoně upravena. Zákon rozlišoval zaměstnávání dětí vlastních a cizích a 

stanovil dobu, po kterou mohly být děti k práci využívány, rozdílná byla doba ve dnech 

                                               
8  VOJÁČEK, L.; SCHELE, K.; KNOLL, V. České právní dějiny. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s.468
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školního vyučování a v období školních prázdnin, to mohly děti pracovat až 4 hodiny 

denně, v zemědělství a domácnosti potom až 6 hodin. Noční práce byla zakázána a zá-

kon zaručoval dětem i právo na nepřetržitý odpočinek v noci. Byl stanoven zákaz práce 

dětí v neděli a o náboženských svátcích. Pokud zaměstnavatel používal při práci děti 

cizí, tzn. děti, které nežily se zaměstnavatelem ve společné domácnosti, nebyly s ním do 

třetího stupně příbuzné anebo zaměstnavatelem přijaty za vlastní, musel ohlásit použí-

vání dětí k práci na obecním úřadě, a to včetně informací týkající se činnosti podniku a 

dětí v něm, jakož i informace týkající se pracovních podmínek dětí v něm. Zaměstnava-

tel byl také povinen, pro účely kontroly ze strany obecního úřadu, vést seznam všech u 

něj zaměstnaných dětí.  Bylo také nutno požádat o vydání tzv. pracovního lístku, ten 

vydával obecní úřad příslušný podle místa pobytu dítěte po slyšení zákonného zástupce 

a příslušné školní správy, eventuálně v případě pochybností o tělesné způsobilosti dítěte 

mohla být nařízena lékařská prohlídka. Pokud to bylo v zájmu dítěte, mohl lékař vydání 

pracovního lístku odmítnout. Zákon zakázal činnost dětí v živnosti hostinské a výčep-

nické a práci dětí při veřejných představeních. V některých provozovnách, například

kamenných lomech nebo mlýnech byla práce dětí zakázána úplně. Stejně tak byla vy-

jmenována celá řada povolání, která děti nesměly vykonávat, například práce při pecích 

a ohni nebo kácení a štípání dřeva, jejich seznam byl uveden v příloze k zákonu. Zákon 

o práci dětí stanovil, že nad dodržováním předpisů vykonává dozor orgán politické 

správy, a zároveň obsahoval i trestní a správní opatření proti rušitelům jednotlivých 

ustanovení. Z častých interpelací v parlamentu lze ale dovodit, že v praxi nebyl zákon 

příliš důsledně dodržován.9  Zákon o práci dětí řešil problematiku dětské práce až do 

roku 1965, kdy byl přijat nový zákoník práce. V roce 1920 byla ratifikována Washing-

tonská smlouva, která stanovila nejnižší věk dětí, které pracovaly v průmyslu, s touto 

byl zákon také v souladu.

Ve dvacátých letech pak došlo ke stagnaci pracovního zákonodárství, po roce 

1929 bylo ovlivněno i důsledky světové hospodářské krize a následně i hrozbou druhé 

světové války, po nacistickém převratu v Německu. Zájmy na pracovním zákonodárství 

tak byly upozaděny. 

V oblasti ochrany mladistvých zaměstnanců však přece jenom docházelo k mír-

nému vývoji. Od roku 1931 byly utvářeny poradní sbory pro ochranu pracující mládeže, 

                                               
9  VOJÁČEK, L.; SCHELE, K.; KNOLL. cit. op.
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a to za účelem návrhů změn a námětů pro zlepšení pracovních podmínek mladých pra-

cujících. V čele sítě poradních sborů stál ústřední poradní sbor pro ochranu pracující 

mládeže, jehož členy jmenoval ministr sociální péče.10  

Významným právním předpisem pro oblast pracovního práva vydaným v období 

stagnace byl zákon č. 131/1931 Sb. z. a n., o soudnictví ve sporech z poměru pra-

covního, služebního a učebního (o pracovních soudech). Až do vydání tohoto zákona 

řešily pracovněprávní spory soudy obecné. Pracovní soudy zřizovala vláda v místech, 

kde to vyžadovaly hospodářské a sociální poměry. Pokud nebyly podmínky pro zřízení 

samostatného pracovního soudu, zřizovala vláda u okresních soudů zvláštní oddělení 

pro spory pracovní.11

V období nacistické okupace českých zemí bylo ponecháno v platnosti dřívější 

pracovní zákonodárství. Do něj však byly vneseny úpravy, tak aby odpovídal nacistic-

kému režimu a válečným potřebám. V zákonodárství se tak objevil institut nucené prá-

ce, diskriminace určitých skupin obyvatelstva v zaměstnání byla zcela v souladu 

s nacistickou ideologií o úplné likvidaci Židů a komunistů. Došlo k vydrancování soci-

álních fondů a nucenému sjednocení odborových organizací v tzv. Národní odborovou 

ústřednu zaměstnaneckou.12 Válečný stav vedl k nutnosti využít všech pracovních zdro-

jů a vyžadoval tvrdou pracovní kázeň. Vláda zavedla všeobecnou pracovní povinnost 

pro muže ve věku od 16 do 50 let. Symbolem nucené práce se stalo tzv. totální pracovní 

nasazení, v jehož rámci byly statisíce mladých lidí nahnány za prací do Německa. 

V roce 1940 byla také zrušena osmihodinová pracovní doba.13

1.3. Vývoj právní úpravy dětské práce v letech 1945 až 1989

Po osvobození v roce 1945 nebyly předpisy vydané v době okupace uznány za 

součást československého právního řádu. Naopak přejato bylo zákonodárství z období 

předchozího, s výjimkou těch ustanovení, která byla v rozporu s platnou ústavou. Zde se

jednalo o kontinuitu pracovněprávních předpisů, protože na tyto předpisy pracovní prá-

vo navazovalo až do přijetí zákoníku práce v roce 1965.

                                               
10  MALÝ, K. a kol. cit. op., s. 397
11  §4 odst. 1,2 zákona č. 131/1931 Sb. o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učeb-
ního (o pracovních soudech)
12 BĚLINA, M. a kol. cit. op. s. 31
13 VOJÁČEK, L.; SCHELE, K.; KNOLL, opak. cit., s. 470-471
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Po změně politického režimu v roce 1948 byla zahájena tzv. právnická dvoulet-

ka, a sice transformace právního řádu na základě socialistických principů. Tato tendence 

se promítla i do pracovního práva, ve sjednocovacích pracích, s cílem soustředit dosa-

vadní roztříštěnou úpravu pracovního zákonodárství do úpravy jednotné pro všechny 

zaměstnance.14 K přijetí jednotného kodexu však v průběhu právnické dvouletky nedo-

šlo. V dnešní době převládá názor, že hlavním důvodem proč k přijetí zákoníku práce

nedošlo, byla skutečnost, že režimu v době masivní mobilizace pracovních sil vyhovo-

vala neexistence pracovního zákoníku, o který by se pracující při uplatňování svých 

práv mohli opřít.15 Úprava pracovního práva byla tedy až do roku 1965 značně roztříš-

těná, nová legislativa tento stav navíc podporovala přijímáním právních předpisů upra-

vujících dílčí oblasti, např. zákon č. 4/1949 Sb., o pracovním poměru domovnickém.

V 50. letech také docházelo ke zlepšení ochrany pracujících, v roce 1951 byl přijat zá-

kon č. 67/1951 Sb., o bezpečnosti práce a v roce 1956 byla zákonem č. 45/1956 Sb., o 

zkrácení pracovní doby, zkrácena pracovní doba na 46 hodin týdně. 

Režim se však stále potýkal s nedostatkem pracovních sil, zákon č. 96/1950 Sb.,

o pracujícím dorostu upravoval nasazování osob do 18 let do zaměstnání. Zvláštní 

pozornost byla věnována jejich tělesné zdatnosti a politické výchově. Při ministerstvu 

práce a sociální péče bylo zřízeno Ústředí pracujícího dorostu. V 50. letech byla také 

přejata sovětská koncepce pracovních záloh. Zákon zřizoval školy a učiliště, kde se mě-

la mládež připravovat na budoucí povolání v důležitých hospodářských odvětvích. For-

málně bylo sice na vůli rodičů, zda potomka do záloh zapíší, formou agitace a jiných 

metod na ně byl ale vytvářen nátlak. Později byly tyto předpisy nahrazeny zákonem 

89/1958 Sb. tzv. učňovským zákonem. Systém pracovních záloh se brzy ukázal neúčel-

ným, neboť vedl k nízké úrovni vzdělání absolventů a byl také velmi nákladným. V roce 

1957 tak přešla příprava dorostu na povolání do kompetence ministerstva školství ve 

spolupráci s odvětvovými ministerstvy. V souvislosti se socialistickým pracovně práv-

ním zákonodárstvím je třeba připomenout tzv. brigády, brigádníky se rozuměly osoby, 

které v rámci organizované akce dobrovolně krátkodobě vypomáhaly při plnění úkolů 

důležitých ve veřejném zájmu, aniž by přitom šlo o jejich obvyklé zaměstnání. Rozsah 

jejich práv a povinností se podobal postavení řádných zaměstnanců.

                                               
14 HROMADA, J.; CHÝSKÝ, J.; WITZ, K. a kol. Československé pracovné právo. Bratislava: SVPL,1956
15  KUKLÍK, J. a kol.: Vývoj Československého práva 1945-1989, Praha: Linde Praha, 2008, s. 220
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Roztříštěnost právních předpisů pracovního práva však již nebyla déle únosná a 

vyžádala si brzy vlastní předpis kodexového typu.

1.3.1. Kodifikace pracovního práva – zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb.)

V červnu roku 1965 byl pod číslem 65/1965 Sb. přijat nový zákoník práce, 

který nabyl účinnosti k 1. lednu 1966. Jednalo se o zákon kodexového typu, který měl 

za cíl kodifikovat všechny oblasti pracovního práva. Návrh zákoníku práce připravila 

Ústřední rada odborů, neboť tehdy neexistovalo ministerstvo práce a pracovněprávní 

záležitosti tak spadaly do kompetence rady, a to v souladu s tehdy proklamovanou tezí o 

přenášení státních funkcí na společenské organizace.16

Typickými rysy nově přijatého kodexu byla jednotnost, komplexnost, kogent-

nost a osamostatnění. Jednotnost spočívala ve skutečnosti, že zákoník provedl jednot-

nou právní úpravu mezi zaměstnanci a organizacemi, tj. v podniku, úřadu, ústavu. Zá-

koník upravil téměř všechny otázky pracovněprávních vztahů, v tom záležela jeho 

komplexnost. Nový kodex obsahoval převážně kogentní normy a neumožňoval odchý-

lení se od jeho norem ani ve prospěch účastníků pracovněprávních vztahů. Zákoník prá-

ce upravil i obecné právní otázky jako právní subjektivitu, právní úkony a jejich neplat-

nost a jiné. Tím se pracovní právo osamostatnilo od jiných odvětví. Jeho konstrukce 

vylučovala subsidiární použití jiných norem, s výjimkou práva ústavního.17

Nový zákoník práce v § 11 stanovil vznik pracovněprávní způsobilosti fyzické 

osoby na den dosažení věku 15 let, přičemž den nástupu do práce mohl být sjednán 

nejdříve na den následující po ukončení povinné školní docházky. Dohoda o hmotné 

odpovědnosti však mohla být se zaměstnancem uzavřena až po dosažení osmnácti let.

Odchylně byl upraven vznik pracovněprávní způsobilosti fyzické osoby, která ukončila 

povinnou školní docházku v pomocné škole před dosažením patnáctého roku věku. 

V souladu s ustanovením §11 odstavce 2 vznikala způsobilost těchto osob k právům a 

povinnostem v pracovněprávních vztazích dnem ukončení povinné školní docházky, 

nejdříve však dosažením 14 let věku.18

Činnost dětí do 15 let nebyla nijak upravena. Teprve novela v roce 1991 zavedla 

ustanovení §11 odstavce 4, který částečně upravil situaci v případě fyzických osob, kte-

                                               
16  BĚLINA, M. a kol. cit. op., s. 33
17  BĚLINA, M. a kol. cit. op. s. 33-34
18  ŠTANGOVÁ, V. K právní úpravě zaměstnávání mladistvých. Právo a zaměstnání, č.1/1996, s. 19
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ré dosáhly věku patnácti let, ale neměly ukončenou povinnou školní docházku. Zaměst-

nanec mohl v tomto případě v pracovněprávním vztahu vykonávat jen přiměřené spole-

čensky prospěšné práce, jejichž okruh byl vymezen zákonem č. 29/1984 Sb., zákonem 

školským, anebo práce, které svým charakterem neohrožovaly zdraví a vývoj žáka a 

nebránily jeho přípravě na povolání. Pro výkon jiných prací nesměl být den nástupu do 

práce stanoven na den předcházející dni ukončení povinné školní docházky. K uzavření 

pracovní smlouvy mladistvým zaměstnancem byl zaměstnavatel povinen vyžádat si 

vyjádření zákonného zástupce.19 Nově přijatým zákoníkem práce byl zrušen do té doby 

platný zákon č. 420/1919 Sb. z. a n. , o práci dětí. Nový kodex se činností nebo lehkou 

prací dětí do patnácti let blíže nezabýval vůbec, a tato oblast zůstala až do přijetí zákona 

o zaměstnanosti neupravena.

Vzhledem k příbuznosti témat a společnému historickému vývoji je třeba ale-

spoň krátce zmínit novou úpravu, kterou zákoník práce z roku 1965 přinesl do oblasti

pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců, tedy zaměstnanců mezi patnáctým a 

osmnáctým rokem věku. Především je třeba uvést, že zákoník práce na několika místech 

stanovil zaměstnavateli povinnost vyžádat si k právním úkonům vyjádření zákonného 

zástupce mladistvého, toto vyjádření nemělo však vliv na platnost úkonu a jednalo se 

tak spíše o zajištění informovanosti rodičů mladistvého zaměstnance. V ustanovení § 

165 bylo stanoveno, že zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze 

pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji. Mladistvým se 

výslovně zakazovala práce přesčas a práce v noci, dále pak některé druhy prací, a to 

práce pod zemí při těžbě nerostů a práce, které pro ně byly nepřiměřené, nebezpečné 

nebo škodlivé jejich zdraví. U mladistvých zaměstnanců byly stanoveny také odchylky 

oproti úpravě dospělých zaměstnanců v délce pracovní doby a přestávkách v práci. Pro-

blematika práce mladistvých zaměstnanců byla v zákoníku upravena komplexně a byla 

považována za pokrokovou.

                                               
19  TOMANDLOVÁ, L.; ŠPUNDOVÁ, E.; JAKUBKA, J.; MICHAL, P. Zákoník práce a související právní před-
pisy s komentářem 2001. Olomouc: ANAG, 2001, s. 31
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1.4. Vývoj zákonodárství v oblasti dětské práce po roce 1989 až do přije-

tí nového zákoníku práce

Po roce 1989 bylo umožněno zaměstnávání občanů fyzickými osobami v rámci 

soukromého podnikání. Zásadní změnu pak přinesl zákon č. 105/1990 Sb., o soukro-

mém podnikání občanů a zákon č. 103/1990 Sb., kterým se měnil hospodářský zá-

koník, který umožnil podnikání právnickým osobám, formou obchodních společností.20

V malých a středních soukromých podnicích, které postupně vznikaly, bylo využíváno i 

práce dětí mladších 15 let. Zpravidla se jednalo o práci v zemědělství, pohostinství nebo 

rodinných firmách. Tato činnost však nebyla nikterak právně regulována a nebyla tedy

zajištěna ochrana takto pracujících dětí. Stejně tak chyběla úprava činnosti dětí v rekla-

mě nebo jejich činnosti kulturní a umělecké, přestože v těchto oblastech děti samozřej-

mě působily. Smlouvy o provedení práce, či smlouvy o dílo, které byly zpravidla uzaví-

rány s rodiči takových dětí, se většinou řídily režimem občanského zákoníku nebo au-

torského zákona. Stávalo se také, že nebyly uzavřeny vůbec. Ochrana dětí z hlediska 

jejich příznivého tělesného a duševního vývoje nebyla zákonem nijak zajištěna, kromě 

této problematiky samozřejmě nebyl zvlášť právně upraven ani režim odškodnění, na-

příklad v případě pracovního úrazu ani režim odpovědnosti za škodu, kterou dítě při 

činnosti způsobí.21

Vzhledem k výše uvedeným důvodům a možným problémům, které mohly bez 

úpravy pracovní činnosti dětí mladších patnácti let vzniknout, bylo nutno přistoupit 

k podrobnější úpravě a zajistit tak dětem odpovídající ochranu. Nová regulace byla při-

jata v rámci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

1.4.1. Přijetí zákona o zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb.

Nový zákon o zaměstnanosti, zákon č. 435/2004 Sb., nabyl účinnosti dne 1. října 

2004. Tímto zákonem byla nahrazena úprava zaměstnanosti z počátku 90. let, a to zá-

kon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti 

orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti byl přijat plně 

v souladu s požadavky Směrnice Rady ze dne 22. června 1994 č. 94/33/ES o ochraně 

mládeže při práci, a doplnil úpravu týkající se reklamní, kulturní, umělecké a sportovní 

                                               
20 BĚLINA, M. a kol., cit. op., s. 37
21  NOVOTNÁ, V. Dětská práce – problém, se kterým zápolí celý svět (1. Část). Právo a rodina, 2002, č.5, 
s. 4
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činnosti dítěte mladšího 15 let. Zákon tuto činnost umožňuje pouze na základě povolení 

vydávaného příslušnými úřady. Podrobněji se úpravou zákona o zaměstnanosti budu 

zabývat v kapitole čtvrté nazvané „Současná úprava dětské práce v právním řádu České 

republiky“.

1.4.2. Přijetí nového zákoníku práce, č. 262/2006 Sb.

Na závěr přehledu historického vývoje právní úpravy dětské práce na našem 

území je třeba zmínit přijetí nového zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb., který 

nabyl účinnosti k 1. lednu 2007.

Jedním z cílů nového zákoníku práce bylo naplnit jeden ze základních principů 

vyjádřený v ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, zákona č. 

2/1993 Sb., že každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá. Zákoník práce s ohledem na toto zakotvuje větší liberálnost 

v pracovněprávních vztazích, posiluje smluvní volnost účastníků pracovněprávních 

vztahů, při zachování ochrany slabší strany.22 Další významnou změnou, kterou přináší 

zákoník práce oproti zákoníku z roku 1965 je subsidiární užití občanského práva pro 

případy pracovním právem neupravené, pokud to není výslovně zákonem vyloučeno. 

Pro oblast právní úpravy dětské práce je relevantní zejména skutečnost, že nový zákoník 

práce navázal na zákon č. 65/1965 Sb. v ustanovení o vzniku pracovněprávní způsobi-

losti fyzických osob. Podle § 6 odst. 1 zákoníku práce vzniká způsobilost 

k pracovněprávním vztahům a způsobilost k úkonům v těchto současně, a to dnem, kdy 

fyzická osoba dosáhne věku 15 let. Zaměstnavatel však nesmí s touto fyzickou osobou 

sjednat jako den nástupu do práce den předcházející dni, kdy tato osoba ukončí povin-

nou školní docházku.

Úprava činnosti dětí do patnácti let je stále předmětem zákona o zaměstnanosti, 

podrobněji o tomto dále.  

                                               
22  BĚLINA, M. a kol. cit. op., s. 40
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2. Úprava ochrany dětské práce v mezinárodním právu

Vývoj práva je významně ovlivňován mezinárodními dokumenty, které ovlivňují 

obsah norem práva vnitrostátního. Česká republika je povinna plnit závazky, které při-

jímá v rámci svého mezinárodního působení. 

K pronikání mezinárodního práva do vnitrostátních úprav, začalo docházet po 2. 

světové válce, a to zejména kvůli snaze o nápravu závažných humanitárních problémů, 

které válka způsobila. V kontextu poválečné obnovy se zvýšil zájem o ochranu lidských 

práv. Existující mezinárodní organizace soustředily svůj zájem právě do těchto oblastí a 

vznikla také řada organizací nových. Rozvoj hospodářských vztahů mezi jednotlivými 

státy vedl také k sílící migraci obyvatelstva mezi státy, což bylo jen dalším impulsem ke 

snaze upravit ochranu lidských práv na úrovni širší než národní.23

Následující kapitola pojednává krátce o vztahu mezinárodního a vnitrostátního 

práva, dále se věnuje nejvýznamnějším organizacím v oblasti lidských práv, jako Orga-

nizaci spojených národů, Mezinárodní organizaci práce a Radě Evropy a nejdůležitějším 

dokumentům, které byly vydány těmito organizacemi v souvislosti s ochranou dětské 

práce a dětských práv.  

2.1. Vztah mezinárodního práva k právu vnitrostátnímu dle Ústavy 

České republiky

Ústavy v různé míře určují vztah mezinárodního práva nebo jen jeho částí, 

k předpisům vnitrostátním. Činí tak buď na monistickém, nebo dualistickém principu.24

Ústava České republiky, až do novely z roku 2001, znala dvojí režim meziná-

rodních smluv. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, které 

Česká republika ratifikovala a vyhlásila a byla jimi vázána, měly podle článku 10 Ústa-

vy přednost před zákonem a byly bezprostředně závazné. Jednalo se tedy o monistický 

přístup pro oblast mezinárodních smluv týkajících se ochrany základních lidských práv 

a svobod. Smlouvy tohoto obsahu byly zařazeny do hierarchie vnitrostátních předpisů 

s právní silou nacházející se mezi zákony ústavními a zákony ostatními. Naproti tomu 

mezinárodní smlouvy s jiným než výše uvedeným obsahem byly do právního řádu při-

                                               
23  HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 105 
24  PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde Praha, 2008, s. 251
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jímány na základě koncepce dualistické, tedy musely do něj být inkorporovány vnit-

rostátním právním předpisem.

K 1. 6. 2002 nabyla účinnosti novela Ústavy č. 395/2001 Sb., tzv. „euronovela“, 

která nově upravila vztah vnitrostátního a mezinárodního práva tím, že přijala článek 10 

Ústavy v tomto znění: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parla-

ment souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li 

mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“25 Ústa-

va tímto zněním článku 10 zcela opustila dualistickou koncepci a přiklonila se ke kon-

cepci monistické. Zcela také odstranila privilegované postavení mezinárodních smluv o 

lidských právech. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud mezinárodní smlouva naplní 

podmínky stanovené v článku 10 Ústavy, stává se automaticky součástí vnitrostátního 

právního řádu.  

2.2. Organizace spojených národů

Organizace spojených národů (United Nations, dále jen OSN) je největší me-

zinárodní mezivládní organizace.26 Před vznikem OSN, tak jak ji známe dnes, je třeba 

uvést vznik její předchůdkyně Společnosti národů. Společnost národů vznikla v rámci 

Versaillské mírové smlouvy, po první světové válce, v roce 1919. Byla založena na 

podporu mezinárodní spolupráce a dosažení míru a bezpečnosti. V rámci Versaillské 

smlouvy vznikla i Mezinárodní organizace práce, jako organizace přidružená Společ-

nosti národů. K ukončení činnosti Společnosti národů pak došlo poté, co nedokázala 

zabránit druhé světové válce. 

Po skončení druhé světové války, došlo k založení Organizace spojených ná-

rodů v dnešní podobě. V roce 1945 proběhla v San Francisku Konference Spojených 

národů o mezinárodním uspořádání, na této konferenci byla vypracována Charta OSN, 

jako ustavující dokument světové organizace, který stanovuje práva a povinnosti člen-

ských států. Za oficiální vznik Organizace spojených národů je považován 24. říjen 

1945, kdy Chartu ratifikovala Čína, Francie, Sovětský svaz, USA a většina ostatních 

signatářských zemí OSN. 

Za své základní cíle si Organizace spojených národů vytýčila především udržo-

vat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet mezi národy přátelské vztahy založené na 

                                               
25  Čl. 10, úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
26  BĚLINA, M. a kol. cit. op., s. 44
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respektování zásad rovnoprávnosti, spolupracovat při řešení mezinárodních, ekonomic-

kých, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv 

a svobod.

Členství v OSN je otevřeno všem státům, které jsou ochotny přijmout povinnosti 

vyplývající z Charty OSN a tyto povinnosti plnit. V současné době má Valné shromáž-

dění OSN, jako nejvyšší orgán, ve kterém jsou zastoupeny všechny členské státy, 192 

členů. Československo bylo jedním ze zakládajících států v roce 1945, samostatná Čes-

ká republika je pak členem Valného shromáždění od 19. 1. 1993.

Z hlavních orgánů OSN má pro oblast pracovního práva a sociální oblast největ-

ší význam Hospodářská a sociální rada (Economic and Social Council, ECOSOC), 

jejímž úkolem je sloužit jako ústřední diskusní fórum k projednávání mezinárodních 

ekonomických a sociálních otázek a předkládat doporučení, a vypracovávat studie a 

zprávy o otázkách ekonomického, sociálního, výchovného, vzdělávacího a zdravotního 

charakteru. Usnesení Hospodářské a sociální rady nemají závaznost pro státy, orgány a 

organizace, kterým jsou adresovány.27 Charakter těchto usnesení je tedy pouze doporu-

čující. Hospodářská a sociální rada zřídila řadu pomocných orgánů, které se obvykle 

nazývají komise nebo výbory, může se jednat buď o její vnitřní orgány anebo o orgány, 

které se mohou ke členským státům obracet samostatně. Mezi nejvýznamnější orgán 

ECOSOC patřila Komise pro lidská práva, orgán, který byl zřízen v roce 1946 na pod-

poru spolupráce mezi členskými státy v oblasti lidských práv. V roce 2006 byla Komise 

nahrazena Radou pro lidská práva, která má nově také pravomoc vyvíjet činnost preven-

tivní, a tím předcházet porušování lidských práv. 

Hospodářská a sociální rada je také oprávněna sjednávat smlouvy s odbornými 

organizacemi o jejich přidružení k OSN, tyto ještě podléhají schválení Valného shro-

máždění. Pod pojmem odborné organizace rozumí Charta OSN nejrůznější mezinárodní 

organizace, které vyvíjejí činnost v oblasti hospodářské, sociální, kulturní, výchovné, 

zdravotní či jiné příbuzné. Pro získání statutu přidružení musí odborná organizace spl-

ňovat následující požadavky: musí se jednat o mezinárodní organismus vzniklý samo-

statnou smlouvou, musí jít o organizaci mezivládní a musí mít specializované úkoly. 

Úkolem těchto přidružených odborných organizací je mezinárodně upravovat otázky 

tematicky spadající do jejich kompetence, a to jednak přípravou textů smluv, které jsou 

                                               
27  ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 478
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potom členským státům předkládány k přijetí a ratifikaci, nebo přijímáním doporučení, 

technických norem či mezinárodních standardů.28 Mezi nejvýznamnější organizace při-

družené k Organizaci spojených národů patří Světová banka, Světová zdravotnická or-

ganizace, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Me-

zinárodní organizace práce, o které podrobněji pojednává podkapitola 2.3 této práce. 

Následující podkapitoly budou věnovány nejdůležitějším dokumentům přijatým 

v rámci Organizace spojených národů týkající se ochrany práce dětí a činnosti dětského 

fondu UNICEF.

2.2.1. Všeobecná deklarace lidských práv

Dne 10. 12. 1948 byl v Paříži Valným shromážděním OSN schválen dokument 

vypracovaný na základě návrhu Komise pro lidská práva nazvaný Všeobecná deklara-

ce lidských práv (dále jen Deklarace). Tento dokument přestože se nejedná o meziná-

rodní smlouvu a nemá tedy právní závaznost, ale z pohledu práva pouze doporučující 

charakter, se stal uznávaným a respektovaným nejen u vlád členských států, ale i u širo-

ké veřejnosti. 

Deklarace upravuje jednak základní lidská práva jako je právo na život, svobo-

du, rovnost před zákonem a další, ale upravuje i práva sociální jako je právo na práci a 

na svobodnou volbu povolání, právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a 

na ochranu proti nezaměstnanosti a jiné. Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči 

a pomoc. 

Výkon těchto práv mohl být omezen pouze takovými zákazy, které mají zajistit 

uznání a zachování práv ostatních a vyhovět spravedlivým požadavkům morálky, veřej-

ného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.29

V následujících letech se OSN snažilo kromě právně nezávazné deklarace lid-

ských práv zakotvit základní lidská práva i v mezinárodní smlouvě, jejíž přijetí a ratifi-

kace jednotlivými státy by znamenalo, že se zakotvená lidská práva stávají součástí vni-

trostátních právních předpisů. Po bezmála dvacetiletém jednání se podařilo dosáhnout 

konsensu mezi státy a zakotvit jakýsi minimální standard lidských práv. Došlo k tomu 

ve dvou dokumentech, obou ze dne 16. 12. 1966, jednalo se o Mezinárodní pakt o ob-

                                               
28  ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P. cit. op., s. 479 - 480
29  POTOČNÝ, M.; ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné.: Zvláštní část. 5. Doplněné a přepracované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2006, s. 95.
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čanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech. Tyto pakty, jak již výše uvedeno, jsou mezinárodními smlouvami 

a jsou tedy právně závazné.30

2.2.2. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Smluvní strany tohoto paktu se zavázaly uznat právo každého na přiměřenou 

životní úroveň. Obsahem paktu je především právo na práci, spravedlivou mzdu, vzdě-

lání a právo na zdraví. Podle článku 10 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociál-

ních a kulturních právech je třeba přijmout zvláštní opatření na ochranu dětí a mládeže, 

a to bez jakékoli diskriminace. Děti a mládež musí být chráněny před hospodářským a 

sociálním vykořisťováním. Zaměstnávání dětí pracemi, které ohrožují jejich život, zdra-

ví nebo brání jejich normálnímu duševnímu vývoji, musí být dle zákona trestné. Jednot-

livé státy stanoví věkovou hranici, pod níž je dětská námezdní práce zakázána.31

Smluvní strany jsou podle tohoto dokumentu povinny pravidelně informovat 

Hospodářskou a sociální radu o přijatých opatřeních a o pokroku dosaženém při realiza-

ci v paktu zakotvených práv. 32  

2.2.3. Deklarace práv dítěte

V roce 1920 byla v Ženevě založena Mezinárodní unie pomoci dětem (Union 

Internationale de Secours aux Enfants), úkolem této organizace bylo zejména získávání 

prostředků na pomoc dětem postižených válkou. Tato v roce 1923 připravila dokument 

nazvaný Deklarace práv dítěte, v následujícím roce byla deklarace projednána Shro-

mážděním společnosti národů a vešla do povědomí veřejnosti jako Ženevská deklarace 

práv dítěte. Dokument postrádal právní závaznost a jeho význam tak spočíval zejména 

v tom, že se stal osnovou rodícího se systému mezinárodní ochrany práv dítěte. Že-

nevská deklarace práv dítěte podnítila regulaci práv dítěte v oblastech trestního, občan-

ského i správního práva řady států a inspirovala přijetí dalších mezinárodních dokumen-

tů.33

                                               
30  BĚLINA, M. a kol. cit. op., s. 45
31  Srov. čl. 10 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášen pod č. 
120/1976 Sb.
32  BĚLINA, M. a kol. cit. op., s. 46
33  JÍLEK, D., Stručná geneze mezinárodní ochrany dítěte. Právník, 1990, č. 4, s. 366
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Na myšlenky Ženevské deklarace, navázala Deklarace práv dítěte přijata Val-

ným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1959. Deklaraci práv dítěte tvoří preambule 

a deset zásad, v preambuli se dokument výslovně odkazuje na Všeobecnou deklaraci 

lidských práv a zmiňovanou Ženevskou deklaraci práv dítěte. V úvodních ustanoveních 

Deklarace je vyjádřeno rovné postavení všech dětí bez ohledu na jejich původ, rasu, 

barvu pleti nebo náboženské či jiné vyznání.34 Ochrany dětské práce se dotýká zásada 

devátá Deklarace, která stanoví, že děti musí být chráněny před všemi formami nedba-

losti, krutosti a vykořisťování. Stanoví také, že dítě nesmí být přijato do zaměstnání 

před dosažením přiměřeného minimálního věku a nesmí vykonávat zaměstnání, které by 

mohlo škodit jeho zdraví nebo výchově nebo by bylo na překážku jeho tělesnému, du-

ševnímu a morálnímu vývoji. 

Deklarace práv dítěte je dokumentem bez mezinárodně právní závaznosti, přesto 

je její význam značný, a to zejména z toho důvodu, že se stala impulzem pro další nor-

motvorbu v této oblasti. Obsah Mezinárodních paktů o občanských a politických prá-

vech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech koresponduje se zásadami De-

klarace práv dítěte, jejich prostřednictvím se tedy některá práva dítěte stala právně zá-

vazná.35 Deklarace práv dítěte z roku 1959 je také předchůdkyní později přijaté Úmluvy 

o právech dítěte, viz dále.

2.2.4. Úmluva o právech dítěte

V prosinci roku 1989 byla přijata Úmluva o právech dítěte (dále jen Úmluva), 

která navazovala na starší právně nezávaznou Deklaraci práv dítěte z roku 1959. Úmlu-

va byla podepsána v New Yorku dne 30. září 1990, a to jménem České a Slovenské 

federativní republiky, vyhlášena pak byla pod číslem 104/1991 Sb. Po rozdělení státu 

na Českou a Slovenskou republiku převzala nově vzniklá Česká republika závazky vy-

plývající z mezinárodních smluv pro zanikající ČSFR. Česká republika jako samostatný 

stát je Úmluvou o právech dítěte vázána od svého vzniku, tedy od ledna 1993.

Úmluva je dokumentem s mezinárodně právní závazností, který byl dosud ratifi-

kován 193 státy, neratifikovaly ji Spojené státy americké a Somálsko. Jedná se o 

ústřední dokument mezinárodní ochrany dětí, který si neklade za cíl nahradit již existu-

jící mezinárodní smlouvy nebo obyčeje, ale spíše doplnit a zdokonalit soustavu norem 

                                               
34  JÍLEK, D. cit., op., s. 366 - 367
35  JÍLEK, D. cit., op., s. 367
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v této oblasti. Koncepce dokumentu vychází z předpokladu, že zdravý rozvoj dítěte mů-

že být zajištěn jen důsledným uplatňováním všech složek katalogu dětských práv. 

Úmluva však nevyčerpává všechna práva dítěte a zakotvuje především ta, která jsou 

schopna zabezpečit účinnou a komplexní ochranu dítěte ve společnosti.36

Úmluva se stává ze tří částí: preambule, hmotně právních norem a ustanovení 

procesně právních. V preambuli se Úmluva výslovně hlásí k Chartě OSN a Všeobecné 

deklaraci lidských práv i k oběma Mezinárodním paktům, a také k Deklaraci práv dítěte 

z roku 1959. 

Dítětem rozumí Úmluva každou lidskou bytost mladší 18 let, pokud podle práv-

ního řádu, který se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.37 Dolní věková hra-

nice není stanovena, což však nebrání aplikaci Úmluvy. Smluvní strany se zavázaly 

poskytovat ochranu práv stanovených Úmluvou každému dítěti, které se nachází pod 

jeho jurisdikcí, a to bez jakékoliv diskriminace. Státy, které jsou smluvními stranami 

Úmluvy, tedy včetně České republiky, se zavázaly přijímat zákonodárná, správní, soci-

ální a výchovná opatření k ochraně dětí.38

Ochranou dětské práce se Úmluva zabývá v článku 32, kde přiznává dítěti právo 

na ochranu před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním práce, která by pro 

něj mohla být nebezpečná anebo by bránila jeho vzdělání, tělesnému, duševnímu, du-

chovnímu nebo mravnímu vývoji, nebo mohla ohrozit jeho zdraví. Zároveň zavazuje 

státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, aby za účelem naplnění výše uvedeného 

zejména stanovily nejnižší věkovou hranici pro vstup do zaměstnání, stanovily odpoví-

dající úpravu pracovní doby a pracovních podmínek a zakotvily odpovídající pokuty 

nebo jiné sankce, tak aby zajistily dodržování těchto opatření.39 S ochranou dětí před 

zneužíváním souvisí i článek 33 a 34 Úmluvy, který stanoví povinnost států přijímat 

veškerá opatření k ochraně dětí před užíváním, výrobě a obchodováním s narkotiky a 

psychotropními látkami, a opatření k ochraně dětí před všemi formami sexuálního vy-

kořisťování a zneužívání. Článek 38 souvisí s ochranou dětí při ozbrojených konflik-

tech, a sice zakazuje používání dětských vojáků, když stanoví, že státy učiní všechna 

potřebná opatření k tomu, aby se osoby, které nedosáhly věku patnácti let, přímo neú-

                                               
36  JÍLEK, D., cit., op., s. 369 -370
37  Srov. část I., čl. 1, Úmluvy o právech dítěte, publikované pod č. 104/1991 Sb. 
38  NOVOTNÁ, V. Dětská práce – problém, s nímž zápolí celý svět (2. část). Právo a rodina, č. 6/2002, s. 
18
39  Srov. část I., čl. 32, Úmluvy o právech dítěte, publikované pod č. 104/1991 Sb.
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častnily bojových akcí. V neposlední řadě je třeba zmínit článek 28 Úmluvy, který za-

kotvuje a podrobněji upravuje právo na vzdělání a článek 31, který se týká práva na hru, 

rekreační a kulturní činnost dítěte.

Druhá část Úmluvy obsahuje procesně pravidla. Výchozí ustanovení článku 42 

obsahuje závazek státu široce obeznámit veřejnost a to jak dospělé tak děti s obsahem 

tohoto dokumentu. Za účelem zjišťování pokroku dosaženého smluvními stranami při 

plnění závazků obsažených v Úmluvě ustavila Výbor pro práva dítěte. Výbor je slo-

žen z deseti oborníků vysokého morálního charakteru a uznávaných osob z oblasti, která 

je předmětem Úmluvy.40 Úlohou Výboru je zejména zajišťovat, aby smluvní strany re-

spektovaly převzaté smluvní závazky a převáděly je pomocí nástrojů vnitrostátního prá-

va do praxe. Smluvní strany jsou naopak povinny předkládat Výboru zprávy o opatře-

ních, které učinily k uvedení ustanovení Úmluvy do praxe a jakého pokroku dosáhly. 

Výbor může také smluvním stranám dávat návrhy a doporučení k naplnění ustanovení 

Úmluvy.

Úmluva o právech dítěte zahrnuje takřka mezinárodní standard práv dítěte, který 

je přijatelný pro většinu států a jako závazná mezinárodní smlouva posiluje ochranu 

dětských práv ve světě, řada dalších mezinárodních dokumentů v této oblasti na ni na-

vazuje. 

2.2.5. Dětský fond OSN

Po druhé světové válce se nalézala velká část dětí v tragické situaci, to vedlo 

k potřebě organizovat pomoc pro tyto děti na mezinárodní úrovni. Na základě rezoluce 

Valného shromáždění OSN byl v roce 1946 založen Mimořádný mezinárodní fond 

pomoci dětem, jeho hlavním úkolem bylo poskytnout jídlo a zdravotní péči dětem po-

stiženým válkou. V roce 1953 se stal stálou součástí systému OSN a došlo ke změně 

názvu na Dětský fond OSN (United Nations Children's Fund, dále jen UNICEF). 

V současnosti je hlavní činností UNICEF ochrana a zlepšování životních pod-

mínek dětí na celém světě. Soustřeďuje se na podporu zdravého vývoje dětí, jejich 

vzdělání a také ochranu před vykořisťováním. Dětský fond OSN podporuje naplňování 

dětských práv a dodržování Úmluvy o právech dítěte, každoročně Zprávu o situaci dětí 

ve světě.

                                               
40  POTOČNÝ, M.; ONDŘEJ, J. cit. op., s. 103
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2.3. Mezinárodní organizace práce

Mezinárodní organizace práce (International labour organization, ILO) se 

řadí mezi jednu z nejdůležitějších organizací přidružených k OSN, jejím sídlem je Že-

neva. Mezinárodní organizace práce (dále jen MOP) byla založena v roce 1919 v rámci 

Pařížské mírové konference, její ústava se stala součástí Versaillské mírové smlouvy.

Jako hlavní cíl byla v preambuli k ústavě této nově vzniklé mezinárodní organizace sta-

novena snaha o pomoc zajistit světový mír, který může spočívat jen na základě sociální 

spravedlnosti. Jako své úkoly si MOP vytyčila snahu o zlepšení pracovních podmínek, 

které znamenají nespravedlnost a strádání pro mnoho lidí, boj s nezaměstnaností, ochra-

nu dětské práce a práce žen a jiné. V průběhu druhé světové války došlo k dočasnému 

přerušení činnosti MOP a nebyly pořádány žádné konference, organizace dokonce načas 

přesídlila do kanadského Montrealu. Po skončení války došlo k rozchodu se Společností 

národů a byla navázána spolupráce s nově vzniklou Organizací spojených národů. Od 

roku 1946, kdy generální sekretariát OSN potvrdil souhlas se spojením spoluprací a 

výměnou informací mezi OSN a MOP je tedy Mezinárodní organizace práce organizací 

přidruženou OSN, a tak je tomu dodnes.41 Nutno ještě uvést, že Československo bylo 

jedním z devíti zakládajících států MOP.

V současné době má Mezinárodní organizace práce 183 členů.42 Její orgány jsou 

budovány na principu tripartity, to znamená, že jsou složeny ze tří složek zástupců vlád 

členských států, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců, a to v poměru 2:1:1, zástupci 

vlád tak mají polovinu delegátů a zaměstnavatelé a zaměstnanci každý jednu čtvrtinu. 

Hlavními orgány MOP jsou Mezinárodní konference práce, která je nevyšším 

orgánem a její zasedání se konají každoročně v Ženevě, Správní rada, která je výkon-

ným orgánem a Mezinárodní úřad práce, který je stálým sekretariátem Mezinárodní 

organizace práce.43

Činnost Mezinárodní organizace práce je velmi rozsáhlá zahrnuje činnost nor-

motvornou (přijímá úmluvy, doporučení a rezoluce, podrobněji o tomto dále), činnost 

na poli technickém a na poli pomoci rozvojovým zemím. Prostřednictvím nepravidelně 

svolávaných regionálních konferencí řeší MOP také regionální otázky a zabývá se čin-

                                               
41 GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2004, s. 60-61 
(autorka kap. Z. Gregorová)
42  Viz http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/lang--en/index.htm
43  BĚLINA, M. a kol. cit. op., s. 47
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ností výzkumnou, publikační, informační a výchovnou.44 Specifickou činností MOP je 

činnost kontrolní, kterou uskutečňuje prostřednictvím stanovených kontrolních mecha-

nismů. Jedná se o velmi podstatnou úlohu, neboť umožňuje MOP přinutit státy k plnění 

povinností plynoucích z mezinárodního závazku. 

Jak bylo uvedeno výše, důležitou složkou činnosti Mezinárodní organizace práce 

je činnost normotvorná. Důležitým pramenem pracovního a sociálního práva jsou 

úmluvy přijaté MOP, tyto úmluvy mají některé odlišnosti od běžných mezinárodních 

smluv. Významnou odlišností je například skutečnost, že nejsou výsledkem diplomatic-

kých jednání, ale výsledkem dohody konference složené kromě zástupců vlád také ze 

zástupců pracujících a zaměstnavatelů. Přijaté úmluvy se nepodepisují a stát se jejich 

účastníkem stává až po ratifikaci.45 Ratifikací a zveřejněním se úmluvy stávají součástí 

vnitrostátního právního řádu členského státu. Mírně odlišný charakter od úmluvy má 

doporučení, které nepodléhá ratifikaci a neukládá státům žádné povinnosti. Členské 

státy mají pouze povinnost předložit vnitrostátním ústavním orgánům přijaté doporuče-

ní, aby tyto učinily potřebná zákonodárná nebo jiná opatření. Úlohou doporučení je pře-

devším připravovat podmínky pro pozdější úpravu mezinárodní úmluvou. Různé orgány 

MOP mohou přijímat i rezoluce, které však nejsou právně závazné.46 V neposlední řadě 

je třeba zmínit, že členské státy jsou povinny dodržovat některé normy i bez ratifikace 

přijatých úmluv, jedná se o ustanovení ústavy MOP, doplněné Filadelfskou deklarací

z roku 1944. Tyto normy jsou považovány za základní, jedná se o zákaz nucené práce, 

zákaz diskriminace a právo na svobodné odborové sdružování.

Československo bylo jednou ze zakládajících zemí Mezinárodní organizace prá-

ce v roce 1919, jeho členství trvalo až do jeho zániku v roce 1992, od 1. 1. 1993 se po-

tom nástupnickým subjektem stala Česká republika, na kterou přešla práva a povinnosti 

ze členství v MOP vyplývající.47 Podle informací z webového portálu Ministerstva prá-

ce a sociálních věcí ratifikovala Česká republika více než 60 mezinárodních úmluv

MOP.48 Následující podkapitoly se budou věnovat jednotlivým úmluvám významným 

pro ochranu dětské práce.

                                               
44  GALVAS, M., a kol. cit. op., s. 65-66
45  GALVAS, M., a kol. cit. op., s. 67
46  BĚLINA, M., a kol. cit. op., s. 48
47  GALVAS, M., a kol. cit. op., s. 71
48  Podle informací na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, bylo k 4. 5. 2005 ratifikováno 63 
smluv MOP srov. http://www.mpsv.cz/cs/1009
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2.3.1. Úmluvy týkající se minimálního věku pro výkon práce

Potřeba specifické úpravy a ochrany dětské práce na mezinárodní úrovni byla 

patrná již po první světové válce, vzhledem ke složitosti a obsáhlosti problematiky však 

docházelo k úpravám postupným, a to pro jednotlivá pracovní odvětví zvlášť. Již na 

první konferenci Mezinárodní organizace práce ve Washingtonu v roce 1919 došlo 

k přijetí Úmluvy č. 5 o práci dětí v průmyslu, vyhlášené pod č. 82/1922 Sb. z. a n.. 

Podle této Úmluvy nesměly být děti mladší 14 let zaměstnávány v průmyslových pod-

nicích, výjimku tvořily ty podniky, kde byli zaměstnáni výlučně členové téže rodiny. 

Další oblast, kde byla práce dětí upravena, bylo zemědělství. Pod č. 98/1924 Sb. z. a n.

byla vyhlášena Úmluva č. 10 o věku v němž mohou být děti připuštěny k pracím 

zemědělským z roku 1921. Byl stanoven zákaz práce pro děti mladší 14 let v zeměděl-

ských podnicích po dobu školního vyučování. Práce mimo školní vyučování nesměla 

být taková, aby mohla být na škodu jejich pozornosti ve škole. Tyto Úmluvy byly poz-

ději doplněny Úmluvou č. 33 o minimálním věku pro vstup do ostatních neprůmys-

lových povolání a Úmluvou č. 123 o minimálním věku pro práce v podzemí.49

Obsah výše uvedených úmluv byl postupně revidován, až došlo v roce 1973 

k přijetí Úmluvy č. 138 o minimálním věku pro přístup do zaměstnání, která byla 

Českou republikou ratifikována v roce 2007 a je vyhlášena pod č. 24/2008 Sb. m. s..

Účelem Úmluvy č. 138 je přijmout obecný instrument k problematice nejnižšího 

věku přijetí do zaměstnání, který by nahradil instrumenty použitelné na omezená hos-

podářská odvětví. Za cíl si klade dosažení úplného odstranění dětské práce. Úmluva 

v článku 2 odstavci 1 zakotvila povinnost státu, aby v prohlášení připojeném k ratifikaci 

stanovily nejnižší věk pro výkon práce na svém území, přitom v odstavci 3 téhož článku 

stanoví, že „nejnižší věk nebude nižší než věk, kdy končí povinná školní docházka, a v 

žádném případě nebude nižší než 15 let.“50 Výjimka je stanovena pro státy s nedosta-

tečně rozvinutým hospodářstvím, tyto mohou ve výjimečných případech stanovit nej-

nižší věk na 14 let, toto musí ovšem řádně odůvodnit ve zprávě podávané Mezinárodní 

organizaci práce. Zaměstnání, které by svojí povahou mohlo ohrozit zdraví, bezpečnost 

nebo mravnost mladistvých nesmí být vykonáváno osobou mladší 18 let. Článek 7 

Úmluvy č. 138 stanoví, že stát může povolit výkon lehkých prací osobám mezi 13 a 15 

                                               
49  Novotná, V., Dětská práce – problém, s nímž zápolí celý svět (1. část), Právo a rodina, č. 5/2002, s. 1
50  Srov. čl. 2, odst. 3, Úmluvy č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, vyhlášené pod č. 
24/2008 Sb. m. s.
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lety, pokud tyto nejsou škodlivé pro jejich vývoj a nebrání jejich školní docházce. 

V souladu s Úmluvou č. 138 je dle článku 8 také povolení výjimek ze zákazu zaměstná-

ní nebo práce stanoveného v článku 2 Úmluvy a prohlášení, tyto výjimky se udělují 

například pro účely účasti na uměleckých představeních. V povolení vydaném 

v souladu s článkem 8 se stanoví počet hodin a podmínky, za nichž jsou zaměstnávání 

či práce povoleny. 

V souvislosti s ratifikací Úmluvy č. 138 v České republice bylo pro naplnění 

článku 2 Úmluvy přijato prohlášení: „Česká republika stanoví podle článku 2 Úmluvy č.

138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání 15 let jako nejnižší věk pro vstup do za-

městnání či výkon práce na jejím území a v dopravních prostředcích registrovaných na 

jejím území.“51 V souvislosti se vstupem Úmluvy č. 138 v platnost pozbyly platnost dvě 

úmluvy předchozí, a to: Úmluva č. 5 o nejnižším věku dětí pro připuštění k pracím 

v průmyslu a Úmluva č. 10 o věku, v němž děti mohou být připuštěny k práci v země-

dělství. 

V rámci Mezinárodní organizace práce byla Úmluva č. 138 o minimálním věku 

pro přístup do zaměstnání zařazena mezi osm prioritních úmluv MOP o základních lid-

ských právech. Až do současnosti (listopad 2011) byla Úmluva č. 138 ratifikována 161 

státy.52

2.3.2. Úmluvy týkající se pracovních podmínek dětí a mladistvých

Postupné tendence vedoucí ke zmírnění důsledků dětské práce a práce mladist-

vých se neprojevují pouze ve zvyšování minimálního věku pro výkon práce, ale také ve 

zlepšování pracovních podmínek pro tyto skupiny pracujících. Na tomto postupném 

zlepšení se podílela významným způsobem Mezinárodní organizace práce a je třeba 

proto zmínit alespoň některé důležité úmluvy, které byly v této oblasti přijaty. 

V roce 1946 došlo k přijetí dvou důležitých dokumentů, a sice Úmluvy č. 77 o 

lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu, vy-

hlášené pod č. 23/1981 Sb. a Úmluvy č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a

mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, vyhlášené pod č. 24/1981 Sb., 

později byla tato úprava ještě doplněna Úmluvou č. 124 o lékařském vyšetření způso-

                                               
51  Srov. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 
vyhlášené pod č. 24/2008 Sb. m. s.
52  Srov. http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-
byConv.cfm?hdroff=1&conv=C138&Lang=EN
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bilosti mladistvých k zaměstnání v pod zemí v dolech, publikované pod č. 25/1981 

Sb.. V těchto dokumentech byla stanovena povinnost provádět lékařské vystření dětí a 

mladistvých do 18 let, v případě práce v dolech až do 21 let, teprve na základě tohoto 

vyšetření, nebyly-li shledány důvody, které by tomu bránily, mohly být děti a mladiství 

připuštěni k práci. Lékařská vyšetření musela být pravidelně periodicky opakována, a to 

nejméně jednou ročně, a to až do dosažení věku 18 let, při práci v dolech až do 21 let. 

Tato vyšetření nesměla být spojena s žádnými náklady ani pro pracující děti a mladistvé 

ani jejich rodiče. Byla stanovena povinnost zaměstnavatele uchovávat potvrzení o zdra-

votní způsobilosti dítěte či mladistvého pro účely inspekce práce.

2.3.3. Úmluva č. 182, o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění 

nejhorších forem dětské práce

Dne 17. června 1999 byla v Ženevě na 87. zasedání Mezinárodní organizace 

práce přijata Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhor-

ších forem dětské práce. V platnost tato Úmluva vstoupila dne 19. listopadu 2000. 

Parlamentem České republiky byla Úmluva ratifikována a vyhlášena pod č. 90/2002 Sb.

m. s., v platnost pro Českou republiku vstoupila dne 19. června 2002.53

Úmluva je tvořena preambulí a šestnácti články. V preambuli se smluvní státy 

odkazují na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989 a deklaraci MOP o základních 

principech a právech v práci z roku 1998, zavazují se přijmout nové instrumenty k zá-

kazu a odstranění nejhorších forem dětské práce a doplnit základní instrumenty o dětské 

práci, tedy Úmluvu č. 138 o minimálním věku pro vstup do zaměstnání.54

Pojem dítě definuje Úmluva v článku 2 jako všechny osoby mladší 18 let. Člá-

nek 3 definuje termín „nejhorší formy dětské práce“, zahrnuje pod něj všechny formy 

otroctví či praktiky otroctví podobné – obchodování s dětmi, poddanství pro dluhy, ne-

volnictví, nucená nebo povinná práce včetně nuceného nebo povinného najímání dětí 

k účasti v ozbrojených konfliktech, dále pojem zahrnuje užívání, získávání nebo nabí-

zení dětí k prostituci, k výrobě pornografie nebo pornografická představení. Také uží-

vání, získávání nebo nabízení dětí k nezákonným činnostem, zejména k výrobě a ob-

chodování s drogami, stejně jako výkon práce, která svou povahou nebo okolnostmi za 
                                               
53  BAYEROVÁ, M., Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních odstranění nejhorších forem dětské práce. 
Právo a rodina, 2003, č. 5, s. 4
54  Srov. Preambule Úmluvy č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dět-
ské práce, publikována pod č. 90/2002 Sb. m. s.
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nichž je vykonávána, je schopna poškodit zdraví nebo ohrozit bezpečnost či morálku 

dětí, jsou předmětem výše uvedeného pojmu.55 Státy jsou na základě Úmluvy povinny 

vytvořit seznam druhů prací, které by mohly poškodit zdraví nebo ohrozit morálku či 

bezpečnost dětí. Povinností členských států je také zajistit kontrolu dodržování závazků 

plynoucích z této mezinárodní smlouvy, pro tyto účely jsou státy povinny navrhnout a 

zavést, jako svou prioritu, akční programy k odstranění nejhorších forem dětské práce. 

Povinností států, zakotvenou v článku 7, je účinné prosazování Úmluvy, pro tyto 

účely stanoví článek 7 státům povinnost přijmout účinná a časově určená opatření 

k prevenci účasti dětí v nejhorších formách dětské práce, poskytnutí pomoci pro vylou-

čení dětí z těchto forem práce, jejich rehabilitaci a sociální integraci. Dále mají státy 

povinnost přijmout opatření k zajištění přístupu k bezplatnému základnímu vzdělání, 

identifikaci a oslovení dětí ve zvláštním nebezpečí a také k zohlednění zvláštní situace 

dívek.56

Úmluva klade důraz na mezinárodní spolupráci při potírání jevů, které se ve spo-

lečnosti vyskytly v poslední době a často se vyskytují bez ohledu na hranice jednotli-

vých států. Státy si mají poskytovat pomoc a podílet se na programech vedoucích k od-

stranění chudoby a podpoře všeobecného vzdělávání. Úmluva o okamžitých opatřeních 

k odstranění nejhorších forem dětské práce je doplňujícím instrumentem, kterým se jed-

notlivé státy snaží zabránit zneužívání dětí.57

V souladu s touto Úmluvou přijala vláda České republiky dne 11. června 2003, 

usnesením č. 578 Program pro implementaci opatření k odstranění nejhorších fo-

rem dětské práce. Nejedná se z větší části o přijetí nových opatření, ale o souhrn již 

probíhajících aktivit státní správy. Tři ze čtyř základních oblastí pokrytých tímto pro-

gramem jsou v českém právním řádu považovány za trestné činy a ochrana před nimi je 

poskytována pomocí trestního práva. Zbývající čtvrtý okruh týkající se práce, která by 

mohla poškodit zdraví dítěte nebo ohrozit jeho bezpečnost či morálku je řešen v Záko-

níku práce č. 262/2006 Sb. a v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kde jsou 

stanoveny jednotlivé přestupky a sankce za ně. Jedním z úkolů, který si Ministerstvo 

                                               
55 BAYEROVÁ, M. cit. op., s. 5
56 Srov. článek 7, Úmluvy č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské 
práce, publikována pod č. 90/2002 Sb. m. s.
57 BAYEROVÁ, M. cit. op., s. 6
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práce a sociálních věcí vytýčilo, bylo připravit právní úpravu podmínek výkonu práce 

dětí při činnosti umělecké, kulturní, reklamní a sportovní.58

2.4. Rada Evropy

Rada Evropy je regionální organizací evropských států sídlící ve francouzském 

Štrasburku. V současnosti jsou jejími členy téměř všechny státy nacházející se na území 

evropského kontinentu tedy 47 zemí, s výjimkou Běloruska a Vatikánu. Jedná se o nej-

starší politickou organizaci v Evropě, která byla založena 10 západoevropskými státy 

v roce 1949 v Londýně.59 Členem se může stát pouze stát, který uznává zásady právního 

státu, a všem svým občanům zaručuje základní lidská práva a svobody, Česká republika 

se jím stala dne 30. 6. 1993. Hlavním cílem této organizace je podpora jednoty mezi 

členskými zeměmi, ochrana lidských práv a demokratických principů a podpora hospo-

dářského a společenského pokroku členských států. 

Rada Evropy přijímá úmluvy, dohody a protokoly, jež jsou závazné pouze pro 

státy, které je přijaly. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří zejména Úmluva o ochra-

ně lidských práv a základních svobod z roku 1950, v České republice publikována 

pod číslem 202/1992 Sb.60, a pro oblast pracovního práva důležitá Evropská sociální 

charta z roku 1961 a Revidovaná evropská sociální charta z roku 1996, o kterých 

bude blíže pojednáno v následujících podkapitolách.  

2.4.1. Evropská sociální charta

Evropská sociální charta (European social charter, dále jen ESCH) byla pode-

psána vládami členských států Rady Evropy dne 18. října 1961 v italském Turínu. 

V platnost vstoupila dne 26. února 1965. Po ratifikaci této mezinárodní smlouvy byla 

v České republice publikována pod č. 14/2000 Sb. m. s.. Evropská sociální charta je 

katalogem hospodářských a sociálních práv, vedle Evropské úmluvy o lidských prá-

vech je jedním ze základních dokumentů přijatých Radou Evropy, pokud jde o práva 

dítěte.

Evropská sociální charta se dělí na pět částí. V první je zahrnut výčet práv, která 

se smluvní státy zavazují zajistit, jedná se např. o právo na práci, právo na bezpečné a 

                                               
58  Srov. Program pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce, dostupný na 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/1008/program.pdf
59  Srov. http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=quisommesnous&l=en
60 BĚLINA, M. a kol. cit. op., s. 48
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zdravé pracovní podmínky, na spravedlivou odměnu za práci, právo dětí a mladých 

osob na ochranu a další. Druhá část obsahuje konkrétní povinnosti, které mají členské 

státy při zajišťování uvedených práv plnit. Zbývající části se pak věnují povinnostem 

spojených s ratifikací ESCH, způsobu kontroly dodržování závazků vyplývajících z

ESCH a způsobům aplikace Evropské sociální charty v mimořádných situacích (např. 

při válečném stavu) a vztahu ESCH k vnitrostátnímu právu a jiným mezinárodním 

smlouvám.61

Právo dětí a mladých osob na ochranu je zakotveno zejména v článku 7 ESCH. 

V souvislosti s ochranou dětí při zaměstnávání je třeba dále vzít do úvahy článek 8 

(právo zaměstnaných žen na ochranu mateřství), článek 9 (právo na poradenství při vol-

bě povolání) článek 10 odst. 2 (právo na přípravu k výkonu povolání), článek 16 (právo 

rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu), článek 17 (právo matek a dětí na 

sociální a hospodářskou ochranu) a článek 19 odst. 6 (právo migrujících pracovníků a 

jejich rodin na ochranu a pomoc). Uvedená ustanovení zakotvují ochranu dětí nejen při 

zaměstnávání, ale i bez vazby na něj.62

Jak bylo uvedeno výše, pro oblast úpravy ochrany dětské práce jsou klíčová 

ustanovení článku 7 ESCH, smluvní strany se s ohledem na tento článek zavázaly: 

 stanovit minimální věk pro přijetí do zaměstnání na 15 let, kdy výjimku tvoří dě-

ti, které jsou zaměstnány lehkými pracemi, které neškodí jejich zdraví, morálce 

nebo vzdělávání

 stanovit vyšší minimální věk pro přijetí do zaměstnání, která jsou považována za 

nebezpečná nebo zdraví škodlivá

 stanovit, že osoby podléhající povinné školní docházce nebudou zaměstnány 

pracemi, které by jim mohly bránit v plném vzdělávání

 stanovit, že pracovní doba osob mladších 16 let bude omezena v souladu s po-

třebami jejich rozvoje, s ohledem potřebu jejich přípravy k výkonu povolání

 uznat právo mladých pracovníků a učňů na spravedlivou mzdu nebo jiné přimě-

řené příspěvky

                                               
61  BĚLINA, M. a kol., cit., op., s. 49
62 BAYEROVÁ, M., Revidovaná Evropská sociální charta a práva dítěte. Právo a rodina, 2003, č. 9, s. 5
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 stanovit, že doba, kterou mladí lidé stráví přípravou k výkonu zaměstnání během 

obvyklé pracovní doby se souhlasem zaměstnavatele, je považována za část pra-

covního dne

 stanovit, že zaměstnané osoby mladší 18 let mají každý rok nárok nejméně na 

třítýdenní placenou dovolenou

 stanovit, že osoby mladší 18 let nebudou zaměstnávány noční prací s výjimkou 

určitých povolání stanovených vnitrostátními předpisy

 stanovit, že osoby mladší 18 let zaměstnávané v povoláních určených vnitrostát-

ními předpisy budou podléhat pravidelnému lékařskému dohledu

 zajistit zvláštní ochranu před fyzickým a mravním ohrožením, jemuž jsou děti a 

mládež vystaveny, zejména proti takovému ohrožení, které vyplývá z jejich prá-

ce.63

Určitým specifikem ESCH jako mezinárodní smlouvy je skutečnost, že není stano-

vena povinnost ratifikovat ji jako celek. Tato skutečnost je dána především rozdílným 

vývojem a hospodářskou úrovní jednotlivých států Rady Evropy. Pro ratifikaci Evrop-

ské sociální charty tak bylo vybráno 7 nejdůležitějších článků, z nichž je nutno ratifiko-

vat alespoň 5, a kromě těchto ještě další články nebo jejich číslované odstavce tak, aby 

ratifikace zahrnovala alespoň 10 celých článků nebo 45 číslovaných odstavců.64 Česká 

republika ratifikovala i článek 7, a to v celém jeho znění.

Evropská sociální charta byla postupně revidována a doplňována, a to Dodatkovým 

protokolem z roku 1988, Pozměňujícím protokolem z roku 1991 a Dodatkovým 

protokolem z roku 1995 zabezpečujícím systém kolektivních stížností.65 Postupně 

však vývoj situace dospěl do takového stádia, kdy bylo nutno na sociální změny reago-

vat přijetím nového dokumentu.

2.4.2. Revidovaná Evropská sociální charta

Revidovaná Evropská sociální charta (The Revised European Social Charter, 

dále jen RESCH) byla přijata a otevřena k podpisu na zasedání Výboru ministrů, které 

se konalo ve dnech 1. – 4. dubna 1996. Tento dokument rozšiřuje okruh chráněných 

práv a zvyšuje ochranu dětí a mladých lidí při práci i mimo ni. Upravuje všechna práva 

                                               
63  Srov. čl. 7 Evropské sociální charty, v České republice publikované pod č. 14/2000 Sb. m. s.
64  BĚLINA, M., cit., op., s. 49
65  BAYEROVÁ, M., Revidovaná Evropská sociální charta a práva dítěte., cit., op., s. 5
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zaručená ESCH a jejími dodatkovými protokoly a zahrnuje i práva nová. Navíc, vzhle-

dem k důležitosti ochrany práv dětí a mladistvých, řadí nově článek 7 týkající se této 

ochrany mezi články, které jsou jádrem RESCH. Tedy mezi ty články mezi kterými si 

smluvní státy musí vybrat minimálně šest, ke kterým se zaváží, aby mohly k RESCH 

přistoupit.66

Článek 7 ESCH prodělal v rámci RESCH několik změn. Evropská sociální char-

ta stanovila v článku 7 odst. 2 minimální věk pro některé druhy prací (nebezpečné a 

škodlivé) jako věk vyšší věku minimálního, avšak bez konkrétní věkové hranice, to bylo 

RESCH upřesněno a stanoveno na věk 18 let. Z 16 let na 18 se v RESCH zvedá také 

věk pro stanovení maximální doby práce. Změnou prošlo také ustanovení, které osobám 

mladším 18 let přiznávalo nárok na placenou dovolenou v délce tří týdnů, v současném 

znění je délka placené dovolené zvýšena na týdny čtyři.

Nové je znění článku 17 RESCH, které zakotvuje právo dětí a mladistvých na 

sociální právní a hospodářskou ochranu. Ukládá státům povinnost zřizovat nebo zacho-

vávat instituce pro poskytování péče, pomoci a vzdělání dětem a mladým osobám.67

Jak již bylo uvedeno výše, nově si smluvní strana musí vybrat šest z devíti člán-

ků jádra dokumentu, které se pro ni stanou závaznými. Celkem si musí podle RESCH 

vybrat článků 16 nebo 63 číslovaných odstavců, vybrané články se pak pro ni stávají 

závazné.

Kontrola nad dodržováním závazků vyplývajících z RESCH je kontrolou admi-

nistrativní. Spočívá v předkládání zpráv, které projednává Evropský výbor pro sociál-

ní práva, což je nezávislý orgán složený z odborníků s uznávanou odbornou způsobi-

lostí v mezinárodních sociálních záležitostech. Konečnou zprávu pak předkládá Výbor 

ministrů smluvním státům ve formě doporučení.68

Na závěr této podkapitoly je však třeba dodat, že Česká republika Revidovanou

Evropskou sociální chartu podepsala 4. listopadu 2000 avšak ke dni dokončení této prá-

ce ji stále neratifikovala.69

                                               
66  Srov. Council of Europe: The rights of the child A European perspective. Strasbourg : Council of Eu-
rope Publishing, 1996, s. 551 
67  BAYEROVÁ, M., Revidovaná Evropská sociální charta a práva dítěte. cit., op., s. 6-7
68  POTOČNÝ, M.; ONDŘEJ, J. cit., op., s. 117
69  Viz http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp
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3. Právní úprava dětské práce v právu Evropské unie

Evropské právo je specifickou částí práva mezinárodního, se stále silnějšími 

prvky federativními.70 Jedním ze specifik je právě jeho regionální povaha, vztahuje se

totiž na státy tohoto společenství, které zároveň leží na evropském kontinentu.

V současnosti čítá Evropská unie (dále jen EU) 27 členů, 27 evropských států tedy 

aplikuje evropské právo. 

Evropské právo je tvořeno dvěma úrovněmi právních předpisů – právem pri-

márním a právem sekundárním. Obsahem primárního práva jsou mezinárodní smlou-

vy, tedy smlouvy mezi státy o základních otázkách a smlouvy mezi Evropskou unií a 

třetími státy (např. smlouvy přístupové). Sekundární právo je potom tvořeno jednotli-

vými právními akty, které Evropská unie vydává, tedy zejména směrnicemi a nařízení-

mi, rozhodnutími či doporučeními. Zvláštní roli jako pramen práva má také judikatura 

Soudního Dvora Evropské unie, dříve Evropského soudního dvora.

Vztah mezi národním právem a právem evropským byl judikaturou Evropského 

soudního dvora definován pomocí dvou základních zásad: zásady aplikační přednosti 

evropského práva před právem národním71 a zásadou bezprostředního účinku evropské-

ho práva72. Z první zásady vyplývá, že v případě rozporu konkrétní vnitrostátní právní 

normy s normou evropského práva, se použije ta evropská. Nejedná se tedy o aplikační 

přednost absolutní, ale pouze v jednotlivých případech konfliktu norem. Zásada bezpro-

středního účinku pak znamená, že primární i sekundární právo evropské je přímo zá-

vazné ve vztahu k vnitrostátním subjektům.73

Pro Českou republiku má z hlediska primárního práva klíčový význam Smlouva 

o přistoupení, publikovaná pod č. 44/2004 Sb. m. s., na základě které se Česká repub-

lika stala ode dne 1. 5. 2004 členem Evropských společenství, dnes Evropské unie. Pro 

oblast pracovního práva je významné také ustanovení čl. 45 Smlouvy o fungování Ev-

ropské unie, které zaručuje volný pohyb pracovníků v rámci území EU. Pracovní právo 

je spolu s právem sociálního zabezpečení předmětem sociální politiky EU, která patří 

                                               
70  BĚLINA, M. a kol. cit., op., s. 50
71  Srov. rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Costa v. ENEL, C 6/64 dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61964CJ0006:EN:PDF
72  Srov. rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Van Gen den Loos C 26/62 dostupné na 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61962CJ0026:EN:PDF
73  HŮRKA, P. et al. cit. op., s. 91 - 92
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mezi politiky sdílené, tedy mezi ty na kterých se podílí částečně členský stát a částečně 

Evropská unie.74

Za důležitý milník je nutno považovat také přijetí Charty Společenství o zá-

kladních sociálních právech zaměstnanců (nazývanou také Sociální charta ES) přija-

tou ve francouzském Štrasburku v prosinci 1989. Obsahuje práva, která mohou využívat 

pracující v celém Společenství, jedná se o: svobodu pohybu, sociální zabezpečení a 

ochranu, rovné zacházení pro muže a ženy, právo na informace, ochranu zdraví a bez-

pečnosti na pracovním místě, svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání a jiné. 

Ochrany dětí a mladistvých se týkají články 20 – 23 Sociální charty ES. Článek 20 sta-

noví minimální věk pro zaměstnávání mladých lidí na věk, který nesmí být nižší než 

minimální věk ukončení školní docházky a v žádném případě nižší než věk 15 let. Dále 

je Sociální chartou ES přiznáno mladým lidem právo na spravedlivý výdělek a až na 

výjimečné případy je zakázána noční práce osob mladších 18 let, také délka pracovní 

doby těchto osob musí být omezena.75 Přestože se nejedná o právně závazný dokument, 

měla Charta Společenství o základních sociálních právech zaměstnanců značný význam 

při tvorbě dalších dokumentů v této oblasti. 

Jak bylo uvedeno výše, Evropská unie má k dispozici vlastní právní nástroje, 

kterými jsou:

 nařízení, které je bezprostředně závazné a má obecnou působnost

 směrnice, která je pro členský stát závazná pouze, co do výsledku, kterého má 

být dosaženo

 rozhodnutí, které je sice závazné, ale nemá obecnou platnost

 doporučení a stanoviska, tyto akty nejsou závazné a mají pouze doporučující 

charakter

Hlavní metodou evropského zákonodárství pro oblast pracovního práva je jeho harmo-

nizace, jejímž nástrojem je směrnice. Směrnice nejsou v členských státech bezprostřed-

ně použitelné, ale musí být do vnitrostátních právních řádů implementovány, a to ve 

stanovené lhůtě, zpravidla dvou až tříleté. Občané státu, který směrnici ve stanovené 

lhůtě neimplementoval, se mohou dovolat práv z ní vyplývající přímo, což je důsledkem 

                                               
74  Srov. čl. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:cs:PDF
75  Srov. čl. 20 – 23 Charty Společenství o základních sociálních právech zaměstnanců, dostupné na 
http://www.cmkos.cz/eit/charta.htm
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zásady bezprostředního účinku evropského práva.76 Za nedostatečnou, opožděnou nebo 

neúplnou implementaci směrnice může být stát také sankcionován.

V oblasti pracovního práva byla přijata celá řada směrnic zaměřená na proble-

matiku rovného zacházení, informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnaným, 

úpravu pracovní doby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, skončení pracovního po-

měru a v neposlední řadě také na úpravu zvláštních pracovních podmínek žen a mla-

distvých. Pro účely ochrany práce dětí má klíčový význam zejména směrnice Rady 

94/33/ES o ochraně mladých lidí při práci, následující podkapitola bude tedy zaměře-

na podrobněji na ni.

3.1. Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladých lidí při práci

V rámci screeningu kapitoly 13 acquis communautaire přislíbila Česká republika 

provést do roku 2002 plnou transpozici směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladých 

lidí při práci (dále jen Směrnice).77 Podle této Směrnice měly členské státy přijmout 

opatření k zákazu dětské práce a zajistit podmínky jí stanovené pro práci mladistvých. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Česká republika musela učinit opatření pro naplnění této 

Směrnice již před svým vstupem do EU.78

Pro účely směrnice jsou definovány základní pojmy. Pojmem mladistvý se ro-

zumí osoba mladší 18 let, která je v pracovněprávním vztahu. Pojmem dítě potom oso-

ba mladší 15 let nebo ta, která neukončila povinnou školní docházku v souladu vnit-

rostátními právními předpisy. Podstatným pojmem jsou také tzv. lehké práce, které 

Směrnice definuje jako ty, které vzhledem k vlastní povaze úkolů, které zahrnují, a 

zvláštním podmínkám, za kterých jsou tyto práce prováděny, nemohou škodit bezpeč-

nosti, zdraví ani vývoji dítěte a nemohou ohrozit jeho pravidelnou školní docházku nebo 

jeho účast v programech přípravy na povolání.79

Směrnice ukládá státům povinnost zajistit, aby minimální věk pro přijetí do za-

městnání nebyl nižší než minimální věk skončení povinné školní docházky stanovené 

vnitrostátními právními předpisy, v žádném případě však nesmí být hranice nižší než 

patnáct let. Státy mohou národními předpisy vyjmout z působnosti Směrnice krátkodobé 

                                               
76  BĚLINA, M. a kol., cit., op., s. 59
77  NOVOTNÁ, V. Dětská práce – problém, s nímž zápolí celý svět (2. část). cit., op., s. 20
78  Podrobněji o vnitrostátních opatřeních v návaznosti na směrnici Rady 94/33/ES v kapitole 4. této práce 
79  Srov. článek 3, Směrnice 94/33/ES o ochraně mladých lidí při práci, dostupná na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0033:cs:HTML
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nebo příležitostné práce, zahrnující drobné práce v soukromé domácnosti nebo práci 

v rodinném podniku považovanou za práci, která neškodí mladistvým. Směrnice také 

stanoví, že členské státy mohou přijmout zákonné opatření nebo nařízení, podle kterého 

se zákaz práce dětí do 15 let nebude vztahovat na děti, které vykonávají kulturní, umě-

leckou, sportovní a reklamní činnost. Jako podmínku pro tuto činnost však stanoví, že 

její výkon bude schválen kompetentním orgánem pro každý jednotlivý případ. Podrob-

nosti schvalovací procedury pro vydání povolení a podmínky pro výkon činnosti stanoví 

jednotlivé členské státy vnitrostátním právním předpisem.80 I v případě výjimky pro 

kulturní, umělecké, sportovní a reklamní činnosti dítěte nesmí být tato na škodu bez-

pečnosti a zdraví dítěte a nesmí ohrožovat jeho pravidelnou školní docházku ani jeho 

účast v programech přípravy na povolání. Při respektování těchto podmínek může být 

úprava činnosti dítěte mírně odchylná pro děti, které již dosáhly věku 13 let a pro ty, 

které jej ještě nedosáhly. Kromě předchozí uvedené výjimky, mohou státy EU také vnit-

rostátním právním předpisem stanovit, že se Směrnice nepoužije na děti ve věku nejmé-

ně 14 let, které pracují v rámci střídavého vzdělávacího systému nebo v rámci stáže 

v podniku. Mohou také stanovit, že lehké práce mohou vykonávat i děti ve věku vyšším 

než 13 let, avšak pouze po omezený počet hodin týdně a výkon je omezen pouze pro ty

druhy práce, které jsou vymezeny vnitrostátním právním předpisem.

Pro činnost dětí, která je v souladu s touto Směrnicí, ačkoliv je velká část její 

úpravy ponechána zákonodárství členských států, jsou ve Směrnici stanoveny základní 

pravidla pro úpravu jejich pracovní doby a doby odpočinku. Článek 8 Směrnice stanoví 

povinnost států omezit pracovní dobu dětí na maximálně 8 hodin denně a 40 hodin týd-

ně, v případě, že se jedná o činnost v rámci střídavého vzdělávacího systému nebo 

v rámci stáže v podniku. Během školní výuky je pak práce omezena na maximálně 2 

hodiny denně za den, ve kterém probíhá školní výuka, maximálně však na 12 hodin za 

školní týden. Jedná – li se o práce v období, kdy není školní výuka, může být pracovní 

doba stanovena maximálně na 7 hodin denně a 35 hodin týdně. Stejné omezení pracovní 

doby platí pro výkon lehkých prací dětmi, které již neplní povinnou školní docházku.81

Pro děti platí zákaz noční práce, tou se v tomto případě rozumí práce mezi 22 hodinou a 

6 hodinou ranní. Státy jsou také povinny zajistit, aby děti měly za každých dvacet čtyři 

                                               
80  JOUZA, L. Práce dětí ve světle práva Evropské unie. Právo a rodina, 2003, č. 11, s. 21
81  Srov. článek 8 Směrnice 94/33/ES o ochraně mladých lidí při práci, dostupná na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0033:cs:HTML
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hodin nepřetržitý odpočinek nejméně v délce čtrnácti hodin. Za každých sedm dní má 

dítě nárok na odpočinek v délce nejméně dvou dní, v ideálním případě po sobě následu-

jících a zahrnujících neděli. Článek 11 Směrnice také stanoví: „Členské státy dbají, aby 

období, ve kterém se nevykonává žádná práce, bylo podle možností zahrnuto do škol-

ních prázdnin dětí, které plní povinnou školní docházku podle vnitrostátních právních 

předpisů.“82Další podrobnosti úpravy ochrany pracujících dětí ponechává Směrnice na 

členských státech, stanoví tak pouze základní mantinely této úpravy.

Jak vyplývá z názvu Směrnice, netýká se pouze ochrany dětí, ale i mladistvých 

pracovníků. Pro úplnost je tedy třeba uvést, alespoň některá omezení ve prospěch mla-

distvých, která v této oblasti ukládá členským státům zavést. Především stanoví povin-

nost zaměstnavateli mladistvých pracovníků zajistit těmto pracovní podmínky, které 

odpovídají jejich věku. Mladiství musí být chráněni proti hospodářskému zneužívání a 

proti jakékoli práci, která by ohrožovala jejich zdraví, bezpečí či vývoj. Zaměstnavatel 

je také povinen přijmout přiměřená opatření k ochraně mladistvých pracovníků před 

zvláštními riziky, která jim hrozí. Před samotným zahájením práce musí zaměstnavatel 

provést vyhodnocení těchto rizik. Při hodnocení rizik se zaměřuje zejména na vybavení 

a uspořádání pracoviště, uspořádání a výběr pracovních pomůcek a pracovních postupů 

a stupeň, povahu a dobu expozice fyzikálním, biologickým či chemickým činitelům. 

Pokud na základě tohoto hodnocení bude zjištěno riziko pro bezpečnost, tělesné nebo 

duševní zdraví nebo vývoj mladistvých, musí být zajištěno pravidelné bezplatné lékař-

ské vyšetření a následný dohled nad zdravotním stavem. Mladistvé je zaměstnavatel 

povinen informovat o možných rizicích a přijatých opatřeních. V případě dětí má za-

městnavatel tuto povinnost vůči jejich zákonným zástupcům. Směrnice dále ukládá stá-

tům zakázat práci mladistvých, pokud práce objektivně přesahují tělesné nebo duševní 

schopnosti mladistvých, zahrnují škodlivou expozici karcinogenům, toxickým látkám, 

škodlivému záření nebo jinak ohrožují zdraví, například mimořádnou zimou, teplem, 

hlukem nebo vibracemi. Pracovní doba je omezena na maximální délku 8 hodin denně 

nebo 40 hodin týdně. Noční práce je mladistvým, stejně jako dětem zakázána, pro 

zvláštní odvětví činnosti ji však mohou členské státy povolit. V tomto případě, ale stále 

platí zákaz v době mezi půlnocí a 4 hodinou ranní. Stejně jako u dětí je stanoveno, aby 

                                               
82  Článek 11 Směrnice 94/33/ES o ochraně mladých lidí při práci, dostupná na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0033:cs:HTML



37

členské státy zajistily mladistvým odpočinek jednak mezi jednotlivými pracovními dny 

a také odpočinek v týdnu. 

Vnitrostátní právní předpisy České republiky byly v souladu se Směrnicí již před

1. květnem 2004, tedy jejím přístupem k EU. Jediná oblast, kde úprava chyběla a bylo 

nutno ji do souladu se Směrnicí uvést, byla úprava kulturní, umělecké, sportovní a re-

klamní činnosti dítěte k tomu došlo až nabytím účinnosti zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti. Vliv evropského práva na národní právní úpravu byl tedy v této oblasti 

značný.
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4. Současná právní úprava umělecké, kulturní, sportovní a 

reklamní činnosti dítěte v České republice

V právním řádu České republiky byla dostatečná pozornost věnována úpravě 

pracovněprávní ochrany dětí a mladistvých, které dosáhly věku 15 let a ukončily povin-

nou školní docházku. Až do přijetí zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., však ne-

byla právními předpisy poskytována žádná ochrana dětem mladším 15 let, které praco-

valy zejména v rodinných podnicích, službách nebo v kultuře, reklamě či sportu, přesto-

že výkon činnosti i velmi malými dětmi v těchto oblastech nebyl nikterak ojedinělým. 

Na jedné straně z důvodu dosavadní absence ochrany této skupiny a na straně druhé na 

základě povinností vyplývajících České republice z mezinárodních závazků, bylo nutno 

přijmout komplexní úpravu ochrany dětí při výkonu umělecké, kulturní, sportovní a 

reklamní činnosti.

4.1. Snahy o úpravu činnosti dětí do 15 let v souladu s mezinárodními 

závazky

V únoru 2002 přijala vláda věcný záměr návrhu zákona o ochraně dětí při prá-

ci, jehož cílem bylo upravit podmínky, za nichž by děti mladší 15 let nebo ty, jež vyko-

návají povinnou školní docházku, mohly pracovat v rodinném podniku, působit 

v umělecké nebo obdobné činnosti a dalších oblastech, aniž by mohlo dojít k jejich zne-

užívání.83 Přestože k přijetí zmiňovaného zákona nakonec nedošlo, jednalo se o první 

předpis, který se problematiku pokusil upravit, uvedu tedy alespoň rámcově, jakým

způsobem měla být činnost dětí do 15 let upravena, v závěru této podkapitoly pak i 

hlavní důvody proč se návrh zákona ukázal jako nevyhovující. 

Návrh zákona stanovil v souladu s mezinárodněprávními dokumenty zákaz dět-

ské práce, za připuštění výjimky pro takzvané lehké práce konané dětmi staršími 13 let 

a výjimky pro činnost dětí v oblasti umělecké a sportovní. Pod pojmem dítě rozuměl 

zákon nezletilou osobu. Osoby starší 15 let po ukončení povinné školní docházky byly 

dále v režimu zákoníku práce. Práce dětí byla vymezena negativně, tedy o práci dětí se 

podle návrhu zákona nemělo jednat v případech, že šlo o pomoc dítěte v domácnosti 

nebo ojedinělý pracovní úkon například v podobě sousedské výpomoci, aktivitu dětí 

                                               
83  NOVOTNÁ, V. Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět (3. část). Právo a rodina, 2002, č. 7, s. 
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v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, zájmovou uměleckou nebo sportovní činnost 

včetně účasti na soutěžích. Jakákoli i povolená činnost však musela odpovídat rozumo-

vé vyspělosti dítěte, tělesným a duševním schopnostem jeho věku a nesměla ohrožovat 

nebo poškozovat jeho zdraví, psychický a fyzický vývoj. Nesměla také bránit přípravě 

dítěte na povolání či jeho právu na volný čas.84 Návrh zákona předpokládal, že pro ně-

které práce bude vyžadováno povolení příslušného úřadu a pro některé bude postačovat 

pouze ohlášení. Podle tohoto návrhu mělo dítě pracovat na základě zvláštní smlouvy, 

která by byla uzavírána písemně mezi dítětem zastoupeným zákonným zástupcem a 

fyzickou nebo právnickou osobou, pro kterou by byla práce vykonávána. V případě vý-

konu umělecké činnosti by mohla být eventuálně uzavřena smlouva podle autorského 

zákona.85

Navrhovaný předpis zahrnoval i úpravu správního řízení o povolení výkonu prá-

ce dítětem, mělo být zahajováno na základě žádosti, jejíž náležitosti byly zákonem 

přesně stanoveny a zahrnovaly především identifikaci osoby, pro kterou měla být čin-

nost vykonávána, podrobnosti o místě výkonu a druhu činnosti. Nezbytnou součástí této 

žádosti měl být lékařský posudek o způsobilosti dítěte a vyjádření orgánu sociálně -

právní ochrany dětí. Úprava pracovní doby dětí byla uvedena do souladu s požadavky 

směrnice Rady 94/33/ES86, noční práce byla dětem zcela zakázána mezi osmou hodinou 

večerní a šestou hodinou ranní, pro sportovní a uměleckou činnost byla však stanovena 

výjimka a zákaz platil až od desáté hodiny večerní. V souladu se Směrnicí byla také 

stanovena doba odpočinku mezi jednotlivými pracovními dny na minimálně 14 hodin, a 

minimálně dvoudenního odpočinku po pěti odpracovaných po sobě jdoucích kalendář-

ních dnech. 

Navrhovaný zákon se částečně vztahoval i na osoby starší 15 let, které vykoná-

valy činnost ve smyslu občanského zákoníku nebo autorského zákona, tedy tam kde děti 

vystupovaly jako výkonní umělci. V rámci této ochrany byla fyzickým nebo právnic-

kým osobám, pro které dítě činnost vykonávalo uložena povinnost oznámit tuto skuteč-

nost příslušnému úřadu práce. Důvodem této úpravy byla zejména skutečnost, že v těch-

                                               
84  NOVOTNÁ, V. Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět (3. část). cit., op., s. 17
85  NOVOTNÁ, V. Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět (3. část). cit., op., s. 17
86  Podrobněji je o pracovní době a podmínkách výkonu činnosti dítěte podle směrnice Rady 94/33/ES, o 
ochraně mladých lidí při práci pojednáno v předchozí kapitole.
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to případech uzavírala osoba starší 15 let smlouvu sama, nikoli tedy prostřednictvím 

svého zákonného zástupce, a bylo ji tak třeba chránit. 

Pro všechny kategorie dětí bylo v návrhu zákona stanoveno právo na ochranu 

bezpečnosti a zdraví při práci, zejména požadavek na výkon činnosti dítěte v bezpeč-

ném a nezávadném pracovním prostředí. Pro tyto účely měly být přiměřeně užity pra-

covněprávní a zdravotnické předpisy. Dítěti bylo také v zákoně zaručeno právo na při-

měřenou odměnu za vykonanou práci, ta mohla být stanovena buď v penězích, nebo 

v naturálním plnění. V případě naturálního plnění se však nesmělo jednat o věci ohrožu-

jící nebo poškozující život či zdraví dítěte, zejména pak nesmělo jít o alkohol či jiné 

omamné látky. 

Věcný záměr navrhovaného zákona předpokládal pro odpovědnost za škodu 

přiměřené užití občanského zákoníku, zejména pak ustanovení § 420 o odpovědnosti 

za škodu způsobenou porušením právní povinnosti a § 424 za škodu způsobenou úmy-

slným jednáním proti dobrým mravům.87 Za tuto škodu měla společně a nerozdílně od-

povídat i osoba vykonávající nad dítětem dohled. V případě škody způsobené 

z nedbalosti bylo navrhováno, aby dítě hradilo jen skutečnou škodu, maximálně do výše 

trojnásobku průměrné měsíční odměny, maximálně do 30.000,-Kč. Při úmyslném způ-

sobení škody byla navrhována povinnost uhradit skutečnou škodu a ušlý zisk bez ome-

zení. Za škodu, která vznikla dítěti v souvislosti s výkonem jeho činnosti, měla odpoví-

dat fyzická nebo právnická osoba, pro kterou byla práce vykonávána, obdobně jako při 

odpovědnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce. Odpovědnost fyzické nebo práv-

nické osoby, pro kterou dítě činnost vykonávalo, byla dána také za škodu vzniklou na 

věcech odložených.88

Kontrola podmínek výkonu práce měla být zabezpečována úřady práce ve spo-

lupráci s dalšími orgány: orgánem sociálně-právní ochrany dítěte, inspektorátem bez-

pečnosti práce nebo orgánem veřejného zdraví. Pokud bylo zjištěno porušení povinnos-

tí, měl úřad práce vyzvat k odstranění nedostatků, případně byla úřadu práce dána mož-

nost udělit právnické nebo fyzické osobě, pro kterou dítě pracovalo, pokutu až do výše 

250.000,-Kč, v případě opakovaného porušení pak pokutu až do jednoho milionu ko-

run.89

                                               
87  Srov. §§ 420, 424, část VI. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
88  NOVOTNÁ, V. Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět (3. část). cit., op., s. 20-21
89  NOVOTNÁ, V. Dětská práce - problém, s nímž zápolí celý svět (3. část). cit., op., s. 22
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Jak bylo uvedeno v úvodu této podkapitoly, navrhovaný zákon o ochraně dětí při 

práci nebyl přijat. Již při jeho projednávání s odbory se totiž ukázalo, že předloha záko-

na koncepčně nevyhovovala. Podle záměru Ministerstva práce a sociálních věcí měl být 

zákon jakýmsi menším kodexem dětské práce, který upravil komplexně řadu otázek 

týkajících se dětské práce, a to včetně náležitostí zvláštní dětské pracovní smlouvy. Zá-

kon byl také navázán na občanský zákoník a nikoli na zákoník práce.90 Návrh zákona 

čelil kritice ze strany Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen ČM-

KOS) a Konfederace umění a kultury (dále jen KUK). ČMKOS ve svém stanovisku 

k návrhu vytýká zákonu hned několik základních nedostatků. V prvé řadě kritizuje sa-

motné navázání na občanský zákoník, neboť má za to, že dětskou práci je třeba chápat 

jako závislou práci v pracovněprávních vztazích, jak je chápána dle ČMKOS i v mezi-

národních dokumentech. Jen v tomto pojetí je možno jí zajistit adekvátní ochranu. Podle 

představ ČMKOS by měla být dětská práce zakázána a jen výjimka by měla být stano-

vena pro uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost dítěte, avšak v rámci záko-

níku práce. Zákonu byla vytýkána i přílišná svázanost pravidly, která by omezovala 

smluvní svobodu a nedávala smluvním stranám přílišnou možnost volby úpravy jejich 

vztahu. Podle názoru KUK bylo v českém právním prostředí nutno upravit zejména 

činnost dětí v oblasti kultury a sportu. Zákonu vytýká, že nedává prostor dítěti vyjádřit 

se k obsahu smlouvy uzavírané pro výkon jeho činnosti. Má také za to, že míra ochrany 

příznivých pracovních podmínek by měla být diferencována podle věku dítěte. KUK 

vyjádřila také svůj nesouhlas s absolutním zákazem noční práce, kdy poukázala na fakt, 

že například pro účely některých filmových děl je nezbytně nutné natáčet ve večerních 

až nočních hodinách. Zdůraznila také, že k přetěžování dětí v rámci umělecké, kulturní 

a reklamní činnosti téměř nedochází, neboť zájmem tvůrců díla je, aby dítě podávalo, co 

nejlepší výkony, což dokáže pouze dítě dostatečně odpočaté.91

Na základě výše uvedené kritiky ze strany odborů stáhlo MPSV předlohu návrhu

zákona. Výkon dětského herce, tanečníka nebo artisty nebyl zákoníkem práce za závis-

lou činnost považován92, byl tak tedy vykonáván podle smlouvy o dílo dle občanského 

zákoníku případně podle smluv dle autorského zákona. Nadále tak chyběla právní úpra-

va, která by dítěti mladšímu 15 let při výkonu umělecké a obdobné činnosti poskytla 

                                               
90  RUBEŠ, P. Zpívají, hrají a pózují, jak režiséři potřebují. Ekonom, 2003, č. 15, s. 3
91  RUBEŠ, P. Zpívají, hrají a pózují, jak režiséři potřebují. Ekonom, 2003, č. 15, s. 3-4
92  RUBEŠ, P. Úděl malých hvězd: Stačí smlouva o dílo. Ekonom, 2003, č. 15, s. 1
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dostatečnou ochranu, podobnou té, kterou poskytoval zákoník práce mladistvým. Ab-

sence právní úpravy byla terčem kritiky i s ohledem na mezinárodní závazky, které mě-

la Česká republika v této oblasti. Ministerstvo práce a sociálních věcí se tak rozhodlo 

úpravu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte začlenit do připravova-

ného nového zákona o zaměstnanosti.

4.2. Právní úprava v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Dne 13. května 2004 byl přijat zákon o zaměstnanosti, který byl publikován 

pod č. 435/2004 Sb. a účinnosti nabyl dne 1. října 2004. Zákon byl reakcí na změny na 

pracovním trhu, zároveň však zapracovával změny některých pojmů, tak aby byly 

v souladu s požadavky evropského práva a jeho přijetím byl také naplněn účel směrnice 

Rady 94/33/ES o ochraně mladých lidí při práci. Přijetím zákona o zaměstnanosti byla 

tedy úprava ochrany dětské práce uvedena do souladu s požadavky evropského práva. 

4.2.1. Podmínky výkonu činnosti dítěte

Pracovněprávní způsobilost být zaměstnancem vzniká fyzické osobě dosažením 

věku 15 let, přičemž jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by před-

cházel dni, kdy tato osoba ukončí povinnou školní docházku. Práce fyzických osob 

mladších 15 let nebo starších 15 let před ukončením povinné školní docházky je zaká-

zána. Tyto osoby mohou vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní 

činnost za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.93

Vykonávání umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte je upraveno 

v části šesté zákona o zaměstnanosti (dále ZoZ), v ustanovení § 121 - § 124. Pro účely 

tohoto zákona se dítětem rozumí fyzická osoba, která je mladší 15 let nebo je starší 15 

let, ale nemá ukončenou povinnou školní docházku.94 Dítě může vykonávat výše uve-

denou činnost pouze pro fyzickou nebo právnickou osobu, která má tuto činnost 

v předmětu své činnosti (tato osoba je v zákoně označena jako provozovatel činnosti), 

jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdě-

                                               
93  JAKUBKA, J.; HLOUŠKOVÁ, P.; HOFMANNOVÁ, E.; KNEBL, P.; SCHMIED, Z.; TOMANDLOVÁ, L.; TRYČL, 
L. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2011. Český 
Těšín: ANAG, 2011
94  Srov. § 121 odst. 1, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
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lávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech, nepoškozuje jeho 

zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj.95

Zákon o zaměstnanosti zároveň stanoví, které činnosti za činnost podléhající je-

ho regulaci nepovažuje, nevyžaduje pro ně tedy ani splnění výše uvedených podmínek. 

První oblastí těchto činností jsou zájmové a kulturní činnosti v amatérských souborech a 

základních uměleckých školách, dále vystupování na uměleckých a kulturních akcích 

pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče a činnost konaná 

v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu se vzděláva-

cími programy. O těchto činnostech se lze totiž domnívat, že nikterak nepoškozují vý-

voj dítěte, ale mají naopak společensky prospěšný vliv na rozvoj jeho osobnostního cha-

rakteru. Restrikce ze strany státu by tedy byly nadbytečné. Druhou oblastí činností, kte-

ré nepodléhají režimu ZoZ, jsou činnosti konané v rámci mimoškolní výchovy a při 

účasti na uměleckých, sportovních a dalších zájmových nekomerčních aktivitách, avšak 

pouze za podmínky, kdy tyto nejsou vykonávány za odměnu. Pokud by tyto činnosti 

byly vykonávány za odměnu, podléhaly by režimu zákonné úpravy o umělecké, kultur-

ní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. Za odměnu je třeba považovat i plnění jiné než 

v penězích. Odměnou se tak rozumí například i plnění v podobě movité věci nebo po-

skytnutí služby, například zájezdu.96

Zákon o zaměstnanosti dále v § 122 rozvádí, co je třeba považovat za jednotlivé

druhy činnosti dítěte. Za činnost uměleckou a kulturní je považována činnost, kdy do-

chází k vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů podle zákona o 

právu autorském97 a provádění úkonů zejména v oblasti hudební, pěvecké a taneční. 

„Za reklamní činnost se považuje provádění úkonů v reklamě a propagaci výrobků, 

služeb nebo jiných objektů a předmětů a činnost v modellingu. Za činnost sportovní se 

považuje provádění sportovních výkonů na veřejnosti.“98

                                               
95  BIČÁKOVÁ, O. Pravidla pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. Právo a 
rodina, 2010, č. 2, s. 22
96  HOCKO, M. Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. Ča-
sopis pro právní vědu a praxi, 2004, č. 4, s. 296
97  Autorské dílo je definováno v § 2 a umělecký výkon v § 67 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autor-
ském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
98  § 122, odst. 2, pís. b, c; zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
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4.2.2. Povinnosti provozovatele činnosti

Dítě smí svoji činnost vykonávat pouze pro fyzickou nebo právnickou osobu, 

kterou zákon o zaměstnanosti označuje jako provozovatele. Za provozovatelem činnos-

ti je z hlediska ZoZ považován pouze ten subjekt, pro který je výkon činnosti dítěte 

prováděn a který dítěti prostřednictvím zákonného zástupce předává sjednanou odměnu. 

Za provozovatele tedy nelze považovat subjekt (např. agenturu), který vede databázi 

dětí a jehož činnost spočívá ve zprostředkování možnosti, na základě které by dítě moh-

lo uzavřít smlouvu o výkonu činnosti s třetí osobou, pro kterou bude činnost fakticky 

vykonávána.99 Fyzické nebo právnické osobě, pro kterou je činnost vykonávána, stanoví 

ZoZ v § 121 odstavci 4 určité povinnosti. Provozovatel je zejména povinen zajistit sou-

stavný dohled způsobilou osobou v době dohodnuté pro činnost dítěte, případně i při 

dopravě na ni, pokud tento dohled není vykonáván zákonným zástupcem dítěte. Dále 

ukládá zákon provozovateli činnosti povinnost zajistit vhodné podmínky odpovídající 

charakteru činnosti dítětem vykonávané. Jde například o zajištění bezpečnosti 

s ohledem na možná rizika, která mohou být zejména u mladších dětí značná. ZoZ vý-

slovně ukládá aplikaci ustanovení § 245 a 246 zákoníku práce100 na takto vznikající 

vztahy, takže je jednoznačně vyloučeno, aby předmětem činnosti byly práce, které jsou 

zakázány mladistvým.101 Provozovateli činnosti je nově konkretizována i povinnost 

sjednat nejen pojištění pro případ náhrady škody způsobené při výkonu činnosti dítěte 

ale i pojištění náhrady škody na zdraví dítěte, ke které by mohlo dojít při výkonu čin-

nosti. Sjednání pojištění musí být uvedeno v povolení.102 Odpovědnost za dodržení výše 

uvedených povinností nesou všichni vedoucí zaměstnanci provozovatele činnosti v roz-

sahu svých funkcí, jako je tomu v pracovněprávním vztahu.103

                                               
99  Srov. stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k povolování výkonu činnosti dítěte, dostupné na 
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/cinnost_ditete
100  Podrobněji je o obsahu relevantních ustanovení zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb. pojednáno 
v podkapitole 4.3 této práce
101 HOCKO, M. Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. cit., 
op., s. 296 
102 BIČÁKOVÁ, O. Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. Práce a mzda. 
2010, č. 5, s. 38
103 JOUZA, L.; MARČÁKOVÁ, L. Zákon o zaměstnanosti. Práce a mzda, 2004, č. 8-9, s. 65
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4.2.3. Náležitosti žádosti a řízení o povolení činnosti dítěte

O povolení výkonu činnosti dítěte rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu 

práce104 na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem nebo jinou osobou 

odpovědnou za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu. 

Místně příslušnou je ta krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má dítě trvalý 

pobyt. Pokud dítě nemá trvalý pobyt, podává se žádost u té pobočky, v jejímž obvodu se 

dítě zdržuje. Zákon o zaměstnanosti stanoví nezbytné údaje, které musí žádost obsaho-

vat, jedná se zejména o identifikační údaje dítěte a jeho zákonného zástupce. Je-li dítě 

s ohledem na svůj věk a rozumovou a mravní vyspělost schopno vyjádřit svůj názor, 

vyžaduje se v žádosti také písemný souhlas tohoto dítěte. Nezbytnou informací pro vy-

řízení žádosti je také dostatečná identifikace provozovatele činnosti. Je-li provozovate-

lem fyzická osoba, stanoví ZoZ nutnost uvést její jméno, příjmení, bydliště a identifi-

kační číslo, jedná-li se o osobu právnickou, je třeba uvést její obchodní firmu nebo ná-

zev, právní formu, sídlo, identifikační číslo a jméno osoby oprávněné za ni jednat.105

Činnost, kterou bude dítě vykonávat, musí být v žádosti přesně specifikována. Žádost 

musí obsahovat její popis, charakteristiku pracovních podmínek a pracovišť, ve kterých 

bude činnost vykonávána. Bude-li dítě vykonávat více druhů činností, případně tutéž

činnost na několika pracovištích, je nutné podrobně uvést u každého druhu činnosti cha-

rakteristiku pracoviště, případně uvést charakteristiku všech pracovišť. Vzhledem k 

časovým restrikcím, které ZoZ stanoví, je nutné sdělit pobočce Úřadu práce dobu, po 

kterou bude dítě činnost vykonávat a časové vymezení této doby. Podstatnou součástí 

žádosti je také lékařský posudek praktického lékaře pro děti a dorost, který je vydáván 

na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Tento lékařský posudek musí osvědčovat 

skutečnost, že činnost, kterou bude dítě vykonávat, a doba jejího konání je přiměřená 

z hlediska zdravotního. Musí také osvědčovat, že dítě je pro výkon povolované činnosti 

zdravotně způsobilé.106 Lékařský posudek nesmí být v době vydání povolení činnosti 

dítěte starší než tři měsíce. Žádost o povolení výkonu činnosti dítěte se podává na pře-

                                               
104 Úřad práce České republiky byl zřízen zákonem č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky, který 
nabyl účinnosti k 1. 4. 2011. Na základě tohoto zákona došlo ke změně organizační struktury úřadu. Na-
dále funguje jediný ústřední správní úřad pod názvem Úřad práce České republiky a na úrovni regionální 
zajišťují agendu krajské pobočky tohoto Úřadu práce. Správní obvod krajských poboček je totožný jako 
správní území krajů.
105  Srov. § 122 odst. 3, pís. f, bod 1,2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
106  HOCKO, M. Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. cit., 
op.,, s. 297 
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depsaných tiskopisech, které jsou k dispozici na Integrovaném portálu Ministerstva 

práce a sociálních věcí.107

Z ustanovení § 142 zákona o zaměstnanosti vyplývá, že na řízení o vydání povo-

lení k umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte se užijí procesní po-

stupy stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem. Účastníkem řízení před 

krajskou pobočkou Úřadu práce je kromě žadatele o povolení, tedy zákonného zástupce 

dítěte, a dítěte je také provozovatel činnosti.108 Pro účely řízení si může krajská pobočka 

Úřadu práce vedle podkladů předkládaných žadatelem a informací, které si může 

v návaznosti na skutkové okolnosti posuzované žádosti zajistit sama, vyžádat také po-

sudek orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zda mu nejsou známy skutečnosti, které by 

bránily dítěti ve výkonu činnosti nebo okolnosti, pro které by činnost byla pro dítě ne-

vhodná.

Shledá-li příslušná pobočka Úřadu práce, že byly splněny všechny zákonem sta-

novené podmínky pro povolení výkonu činnosti dítěte u konkrétního provozovatele a za 

konkrétních podmínek, vydá dítěti povolení k výkonu této činnosti. Povolení se vydává 

na dobu nejdéle 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které následují pod ni právní 

moci rozhodnutí, nejdéle však do doby, kdy je fyzická osoba považována podle zákona 

o zaměstnanosti za dítě.109 Platnost povolení výkonu činnosti dítěte lze prodloužit ma-

ximálně na dobu nezbytně nutnou k dokončení činnosti, nejdéle však na dobu 2 měsíců 

od doby skončení platnosti již vydaného povolení. O prodloužení povolení musí zákon-

ný zástupce opět zažádat a to před uplynutím platnosti původního povolení. V žádosti je 

nutno uvést nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro vydání povolení o prodloužení 

výkonu činnosti. Bude-li dítě vykonávat činnost u více provozovatelů, vydává se samo-

statné povolení k výkonu činnosti u každého z nich.110 Krajská pobočka Úřadu práce 

doručuje rozhodnutí o povolení výkonu činnosti dítěte nebo o jeho nepovolení kromě 

účastníků řízení také příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.111

V případě, že žádosti o povolení činnosti dítěte nebylo vyhověno a bylo rozhod-

nuto, že se tato žádost zamítá, je možné, aby se o něj žadatel ucházel opakovaně, přitom

                                               
107  Formulář žádosti o povolení činnosti dítěte, dostupný zde 
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/cinnost_ditete/povoleni.pdf
108  Srov. § 122 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
109 HOCKO, M. Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. cit., 
op., s. 297 
110 BIČÁKOVÁ, O., Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. cit. op., s. 39
111 Podrobněji o kontrole vykonávané inspektorátem práce pojednává podkapitola 4.4 této práce
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je vždy nutno přihlédnou ke zdravotnímu stavu dítěte. Byla-li však žádost zamítnuta 

s ohledem na lékařský posudek, lze další žádost o vydání povolení výkonu téže činnosti 

konané za stejných podmínek podat znovu po uplynutí nejméně tří měsíců ode dne, kte-

rým nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí vydání povolení.112 Vzhledem k tomu, 

že na řízení o vydání povolení k činnosti dítěte se užijí ustanovení o správním řízení 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přichází v úvahu proti rozhodnutí o za-

mítnutí žádosti také možnost využít řádných případně mimořádných opravných pro-

středků v rámci tohoto zákona. V praxi se však bude jednat o ojedinělé případy vzhle-

dem k možné délce takovýchto procesů.113

4.2.4. Obsah a časové vymezení povolení

Pokud příslušná krajská pobočka Úřadu práce dospěje k závěru, že vydání povo-

lení k umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte nebrání žádná překážka, 

rozhodne o jeho vydání. V povolení se stanoví rozsah a podmínky pro výkon činnosti, 

rozvrh odpočinku, způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a minimální požadav-

ky na zajištění vhodných pracovních podmínek k výkonu činnosti. Od roku 2009 je no-

vě v § 123 zákona o zaměstnanosti upraven rozsah povolení podle věkových kategorií 

dítěte. ZoZ také stanoví minimální dobu pro přestávky a odpočinek.114 V rozhodnutí, 

které krajská pobočka Úřadu práce vydá, musí uvést také jak dlouhou dobu denně a 

týdně smí dítě s ohledem na svůj věk tuto činnost vykonávat. Pokud dítě bude vykoná-

vat činnost u více provozovatelů současně, sčítá se celková doba výkonu činnosti a ten-

to součet nesmí překročit maximální povolenou dobu. V § 123 odst. 1 je maximální 

délka výkonu činnosti stanovena takto:

a) pro dítě, které ještě neplní povinnou školní docházku nejdéle 2 hodiny denně, 

přičemž celková délka za týden nesmí přesáhnout 10 hodin

b) nejdéle 2 hodiny ve vyučovací den a nejdéle 12 hodin týdně pro činnost vykoná-

vanou během školní výuky, přičemž denní doba výkonu činnosti nesmí přesáh-

nout 7 hodin

                                               
112 Srov. § 123 odst. 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
113 HOCKO, M. Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. cit., 
op., s. 297 
114  LEIBLOVÁ, Z., Zákon o zaměstnanosti s komentářem. 5. Aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatel-
ství ANAG, 2009, s. 123-124
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c) maximální doba výkonu činnosti v období školních prázdnin je 7 hodin denně, 

přičemž celková délka nesmí překročit 35 hodin výkonu činnosti za týden

„Za dobu výkonu činnosti se považuje i doba potřebná pro přípravu na výkon činnosti 

v místě výkonu činnosti.“115

Pokud dítě vykonává činnost déle než 4,5 hodiny denně je nutno stanovit dobu 

odpočinku v délce dvakrát 15 minut a jednou 45 minut. Přičemž tuto dobu není možné 

započítat do doby výkonu činnosti dítěte.116 Zákon zaručuje dítěti i právo na nepřetržitý 

odpočinek, ten musí trvat minimálně dva dny po pětidenním kalendářním týdnu. Po 

skončení výkonu denní činnosti musí mít dítě nepřetržitý odpočinek mezi činnostmi 

nejméně 14 hodin.

Omezení je stanoveno i pro noční práci. Dítě nesmí činnost vykonávat v době 

mezi dvaadvacátou a šestou hodinou ranní. Pokud po dni, kdy je činnost vykonávána 

následuje den, kdy neprobíhá školní výuka (zpravidla tedy pátek nebo sobota večer, 

případně dny během školních prázdnin) může dítě činnost vykonávat až do 22.30 hodin. 

Účelem výše uvedených opatření je zejména ochrana zdravotního stavu dítěte a 

zabránění vzniku situací, kdy by výkon činnosti výrazně narušoval jeho vzdělávání ne-

bo školní docházku.

4.2.5. Řízení o zákazu činnosti

Vzhledem k tomu, že právní úprava činnosti dětí do 15 let věku má charakter 

pracovněprávního předpisu, je Úřad práce117 oprávněn výkon činnosti dítěte za zákonem 

stanovených podmínek zakázat.118 Zákon dává Úřadu práce možnost činnost dítěte za-

kázat, jestliže zjistí, že dítě vykonává činnost bez povolení, provozovatel činnosti při 

výkonu činnosti dítěte porušil povinnosti stanovené zákonem o zaměstnanosti, popřípa-

dě jinými předpisy, nebo podle lékařského posudku vydaného v době po vydání roz-

                                               
115  § 123 odst. 1, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
116  STEINICHOVÁ, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2010, s. 205
117  V této souvislosti je třeba poukázat na novelu zákona o zaměstnanosti provedenou v souvislosti 
s přijetím zákona č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky. Podle původního znění § 124 byly totiž 
k řízení o zákazu činnosti oprávněné příslušné úřady práce, tedy ty, které byly příslušné k vydání povole-
ní k činnosti. S účinností od 1. 4. 2011 je pro řízení o zákazu výkonu činnosti příslušný Úřad práce České 
republiky a jeho krajské pobočky, tedy ty které jsou příslušné k vydání povolení k činnosti, jsou příslušné 
pouze pro získávání informací, že došlo k porušení podmínek a mělo by dojít tedy k řízení o zákazu, 
případně pro vydání rozhodnutí o zákazu činnosti na základě prohlášení Úřadu práce.
118  JAKUBKA, J.; HLOUŠKOVÁ, P.; HOFMANNOVÁ, E.; KNEBL, P.; SCHMIED, Z.; TOMANDLOVÁ, L.; TRY-

ČL, L. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2011. 
Český Těšín: ANAG, 2011, s. 1034
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hodnutí o povolení není výkon této činnosti pro dítě vhodný.119 Úřad práce může infor-

mace o porušení vydaného povolení nebo podmínek stanovených v ZoZ zjistit z vlastní 

činnosti nebo z jiných zdrojů. Bude se jednat zpravidla o informace získané od orgánu 

sociálně-právní ochrany dítěte, zákonného zástupce dítěte, jeho ošetřujícího lékaře nebo 

oblastního inspektorátu práce, kterým zákon v případě důvodného podezření o ztrátě 

zdravotní způsobilosti dítěte nebo jiných nastalých skutečností, které by mu výkon 

znemožňovaly, přímo ukládá povinnost informovat krajskou pobočku Úřadu práce. Vý-

kon činnosti je Úřad práce povinen zakázat bezprostředně po té, co se o porušování 

podmínek výkonu činnosti dozvěděl. Zákaz se realizuje prohlášením sděleným zákon-

nému zástupci dítěte a provozovateli činnosti. Zákonný zástupce i provozovatel činnosti 

mají povinnost činnost dítěte ukončit ihned, jakmile je jim prohlášení sděleno. 

Z hlediska operativnosti je Úřadu práce umožněno vedle písemného vyhotovení prohlá-

šení učinit i prohlášení ústní. Ústní forma je však možná pouze za podmínky, že o tomto 

ústním prohlášením bude ještě ten samý den proveden zápis. O ústně realizovaném pro-

hlášení má Úřad práce povinnost vydat na místě písemné potvrzení, které obdrží jak 

zákonný zástupce dítěte, tak provozovatel činnosti. Je-li prohlášení učiněno písemně, 

obdrží jej také oba výše uvedení. Krajská pobočka Úřadu práce je pak povinna nejpoz-

ději do 15 dnů ode dne vydání písemného nebo ústního prohlášení vydat rozhodnutí o 

zákazu výkonu činnosti dítěte. Toto rozhodnutí se doručuje zákonnému zástupci dítěte i 

provozovateli činnosti.120

4.2.6. Náhrada škody

Právní úprava problematiky náhrady škody při, v zákoně o zaměstnanosti vyme-

zených, činnostech dětí byla jednou ze zásadních otázek, kterou bylo nutno řešit. Úpra-

va činnosti dětí vymezených v zákoně nemohla samostatně a speciálně řešit náhradu 

škody ani ji podřadit do působnosti zákoníku práce. Nemohla tak učinit zejména 

s ohledem na následující skutečnosti: takové řešení by bylo nesystémové, některé druhy 

náhrady škody (například náhrada škody při invaliditě dítěte) by byly přímou úpravou 

v zákoníku práce neřešitelné, a konečně by si podřazení úpravy do působnosti zákoníku 

práce vyžádalo vytvoření tak rozsáhlé zvláštní právní úpravy této problematiky, že by 

                                               
119  Srov. ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
120 HOCKO, M. Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. cit. 
op., s. 299 
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tato svým rozsahem a komplikovaností nebyla úměrná celkové právní úpravě činnosti 

dětí.121 Vzhledem k výše uvedeným důvodům je úprava náhrady škody v § 122 odstavci 

5 ZoZ řešena odkazem na ustanovení o náhradě škody dle občanského zákoníku,122

avšak s určitými modifikacemi. Odpovědnost provozovatele činnosti za škodu způsobe-

nou dítěti by byla dle občanského zákoníku postavena na principu subjektivní odpověd-

nosti. Na provozovatele činnosti by se vztahovalo ustanovení § 420 odstavce 3 občan-

ského zákoníku, kdy se presumuje zavinění, avšak je dána možnost exkulpace. Tím by 

došlo ke značnému zvýhodnění provozovatele činnosti oproti úpravě odpovědnosti za-

městnavatele podle zákoníku práce, kde je odpovědnost upravena jako objektivní.123

Této situaci předchází zákonodárce tím, že v § 122 odst. 5 in fine výslovně stanoví: 

„povinnost provozovatele činnosti nahradit škodu je dána i v případě, kdy provozovatel 

činnosti dodržel povinnosti vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.“124

Zákon o zaměstnanosti stanoví i limitaci výše náhrady škody, kterou způsobí 

provozovateli činnosti dítě. Pokud by tento limit stanoven nebyl, dostalo by se dítě opět 

do méně výhodné pozice, než v jaké se nachází zaměstnanec, který způsobí zaměstnava-

teli škodu podle zákoníku práce.125 Občanský zákoník totiž sám o sobě žádné omezení 

náhrady škody neobsahuje. Zákon o zaměstnanosti na tuto situaci tedy reaguje korekti-

vem, kdy stanoví, že výše náhrady škody způsobené provozovateli dítětem nesmí pře-

sáhnout v jednotlivém případě 0,70 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hos-

podářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém vznikla škoda. Výše 

průměrné mzdy je vyhlašována ministerstvem na základě údajů Českého statistického 

úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. V roce 2010 byla tato částka 16.327 

korun českých.126

                                               
121 JOUZA, J. Změny v předpisech po přijetí zákona o zaměstnanosti: Novela zákoníku práce. Práce a 
mzda, 2004, č. 10-11, s. 40 
122 Srov. ustanovení § 420 a násl., část VI. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
123 Srov. ustanovení § 265 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, již dříve citovaný komentář 
JAKUBKA, J.; HLOUŠKOVÁ, P.; HOFMANNOVÁ, E.; KNEBL, P.; SCHMIED, Z.; TOMANDLOVÁ, L.; TRYČL, L. 
Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2011 uvádí: 
Obecná odpovědnost zaměstnavatele je úplná, což znamená, že neexistuje zproštění. Možné je pouze 
omezení odpovědnosti zaměstnavatele v případě, že škodu zavinil také poškozený zaměstnanec. Odpo-
vědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci je v zásadě objektivní, což je jedním z hlavních 
rysů odpovědnosti za škodu v pracovním právu, na rozdíl od odpovědnosti za škodu v právu občanském.
124 HOCKO, M. Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. cit. 
op., s. 300 
125 Srov. § 257 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
126 Výpočet na základě údajů dostupných na http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz120610.doc
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V souvislosti s odpovědností dítěte je třeba ještě uvést ustanovení § 422 občan-

ského zákoníku, podle kterého odpovídá nezletilý za škodu jím způsobenou jen, je-li 

schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Společně a nerozdílně s dítě-

tem odpovídá ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Osoba vykonávající do-

hled se odpovědnosti může zprostit, pokud prokáže, že dohled nezanedbala.127 Nejsou-li 

splněny předpoklady pro vznik odpovědnosti ani u nezletilého ani u osoby vykonávající 

dohled, neodpovídá za způsobenou škodu nikdo. Škodu si v takovém případě nese ve 

svých majetkových poměrech poškozený sám.128

Podle občanského zákoníku bude posuzován i rozsah a způsob náhrady škody. 

Dítěti se tak bude hradit jednak skutečná škoda, za kterou občanský zákoník považuje 

majetkovou újmu vyjádřitelnou v penězích, která spočívá v důsledku škodní události ve 

zničení, ztrátě, zmenšení, snížení či jiném znehodnocení již existujícího majetku poško-

zeného, jeho věcí a jiných práv, jakož i hodnot ocenitelných penězi, jako jsou pohle-

dávky, duševní vlastnictví apod., a jež představuje majetkové hodnoty nezbytné k uve-

dení věci v předešlý stav. Ve vztahu k zákoníku práce je takto formulovaný pojem ná-

hrady škody širší a pro potřeby uplatnění v rámci činnosti dětí také plně použitelný.129

Pokud lze škodu zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo ji nelze zjistit vůbec je určo-

vána podle volné úvahy soudu.130 V tomto případě by soud pro určení výše škody hod-

notil objektivní i subjektivní okolnosti,131což pracovněprávní úprava neumožňuje. A 

dále má být dítěti kromě skutečné škody nahrazen také ušlý zisk, tím se rozumí majet-

ková újma vyjádřitelná v penězích, která spočívá v tom, že v důsledku škodní události 

nedošlo k rozmnožení majetku poškozeného, který mohl odůvodněným způsobem oče-

kávat se zřetelem k obvyklému chodu věcí.132

V souvislosti s podkapitolou o náhradě škody je třeba znovu připomenout po-

vinnost stanovenou v zákoně o zaměstnanosti provozovateli činnosti sjednat pojištění 

pro případ náhrady škody způsobené při výkonu činnosti a pojištění náhrady škody na 

                                               
127 Srov. § 422 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
128 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. Páté jubilejní aktualizované vydání. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s. 467
129 JOUZA, L. Změny v předpisech po přijetí zákona o zaměstnanosti: Novela zákoníku práce. cit. op., s. 
41 
130 Srov. § 136 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu
131 Za subjektivní okolnosti možno považovat například věk dítěte, jeho vlohy, nadání, schopnosti a jiné.
132 JOUZA, L. Změny v předpisech po přijetí zákona o zaměstnanosti: Novela zákoníku práce. cit. op., s. 
41 
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zdraví dítěte, ke které by mohlo v souvislosti s tímto výkonem dojít. Tímto postupem by 

mělo být posíleno postavení dítěte pro případ, že škodní událost skutečně nastane.133

4.3. Úprava v zákoníku práce – vybraná ustanovení

Činnost dítěte není považována za závislou práci, tak jak ji definuje zákoník 

práce, zákon č. 262/2006 Sb.134, a obecně se tedy tohoto zákona na úpravu umělecké, 

kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte nepoužije. Zákon o zaměstnanosti však 

v části VI. týkající se činnosti dítěte na některá jeho ustanovení přímo odkazuje a je tak 

nutné se jejich obsahu věnovat.

Ustanovení § 2 odst. 6 zákoníku práce zcela zakazuje práci fyzických osob 

mladších 15 let nebo starších 15 let pokud nemají ukončenou povinnou školní docház-

ku, těmto osobám je povoleno vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a re-

klamní činnost podle zákona o zaměstnanosti.135 Podle zákoníku práce § 6 odst. 1 vzni-

ká způsobilost být zaměstnancem, tedy mít v pracovněprávním vztahu práva a povin-

nosti a činit samostatně pracovněprávní úkony, fyzické osobě dosažením 15 let věku. 

Jednat o pracovní smlouvě a eventuálně ji i uzavřít však lze již od 15. roku. Zaměstna-

vatel ale nesmí se zaměstnancem sjednat jako den nástupu do práce den, který by před-

cházel dni, kdy fyzická osoba dokončí povinnou školní docházku.136

Zákon o zaměstnanosti v § 121 odst. 5 odkazuje na použití úpravy zákoníku prá-

ce týkající se zejména prevence rizik, zajištění osobních ochranných prostředků, vhod-

ného prostředí, možnosti kontroly odborovými orgány a orgány státního odborného do-

zoru a další. Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na kterou ZoZ odka-

                                               
133 V souvislosti s návrhem nového občanského zákoníku, jehož účinnost by měla nastat k 1. 1. 2014, je 
třeba uvést, že jediná výrazná změna vztahující se k náhradě škody v souvislosti s činností dítěte se týká 
konceptu upřednostnění náhrady škody navrácením v předešlý stav před finanční kompenzací. Podrobněji 
k tomuto srov. hlava III, díl 1, § 2864 a násl. návrhu nového občanského zákoníku, dostupné na 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/nahrada-skody/obecne-o-povinnosti-k-nahrade-skody-v-soukromem-
pravu.html
134 § 2 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce definuje závislou práci jako osobní výkon práce 
zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odmě-
nu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, 
popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Za závislou 
práci se považují také případy, kdy se jedná o tzv. agenturní zaměstnance. Odstavec 6 tohoto ustanovení 
zároveň stanoví, že práce fyzických osob do 15 let nebo osob starších 15 let, které neukončily povinnou 
školní docházku je zakázána.
135 Jedná se o ustanovení uvedené v § 363 odst. 1, patří tedy mezi ustanovení, kterými se zapracovávají 
evropské předpisy a od kterých není možno se odchýlit. 
136 Povinná školní docházka je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání splněna ukončením školního vyučování, tedy v červnu.
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zuje, je ovládána principem prevence rizik.137 Tento pojem je v následujících ustanove-

ních dále konkretizován a v návaznosti na něj tak zákoník práce stanoví široký výčet 

povinností jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Zaměstnavatel tak například 

nesmí připustit, aby konkrétní zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, které 

z hlediska náročnosti neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zákon 

zaměstnavateli také ukládá povinnost informovat zaměstnance o možných rizicích 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit pro zaměstnance školení o 

právních a ostatních předpisech z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.138

V souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci odkazuje ZoZ i na ustanovení 

zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.139 Jedná se o úpravu požadavků na pracoviště

a pracovní prostředí, požadavků na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a ustano-

vení týkající se rizikových faktorů a zákazu některých prací.140

Jak bylo již výše uvedeno ustanovení ZoZ odkazují na použití § 245 a § 246 zá-

koníku práce. V těchto ustanoveních se v souladu s požadavky směrnice 94/33/ES, o 

ochraně mladých lidí při práci poskytuje zvýšená ochrana mladistvým zaměstnan-

cům.141 Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni prací přesčas a prací v noci, 

z tohoto obecného zákazu jsou v zákoně stanoveny výjimky. Zákon dále zakazuje za-

městnávání mladistvých zaměstnanců pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyzio-

logickým a psychickým zvláštnostem v jejich věku mohou pro ně být nepřiměřené, ne-

bezpečné nebo škodit jejich zdraví.142 Zákon odkazuje na podrobnou úpravu a seznam 

zakázaných prací, kterou má obsahovat vyhláška, jejíž vypracování ukládá Ministerstvu 

zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem škol-

ství.143 Zákazy některých prací se potom mohou týkat zaměstnanců až do věku 21 let.

                                               
137 Definice pojmu prevence rizik je zakotvena v § 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
138 Pro úplný výčet povinností zaměstnavatele srov. §103 - §105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
139 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy 
140 Srov.§2 - §8 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci
141 Pojem mladistvého zaměstnance definuje zákoník práce v § 350 jako zaměstnance mladšího 18 let.
142 Srov. § 245 a § 246 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
143 Jedná se o vyhlášku č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhot-
ným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za 
nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
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Závěrem této podkapitoly je třeba připomenout rozsáhlou novelu zákoníku prá-

ce, která nabude účinnosti od 1. 1. 2012.144 Na shora uvedená ustanovení zákoníku prá-

ce nebude mít novela výrazný dopad, co se obsahu jednotlivých ustanovení týče. Neza-

vádí žádné nové povinnosti či omezení ani pro zaměstnavatele ani zaměstnance. Jejím 

úkolem je pro tato ustanovení zejména terminologické zpřesnění a usnadnění interpreta-

ce stanovených pravidel.145

4.4. Kontrolní činnost – vybraná ustanovení zákona o inspekci práce

Zákon o zaměstnanosti stanoví pro ochranu dětské práce a výkon umělecké, kul-

turní, sportovní a reklamní činnosti dítěte celou řadu podmínek, aby ale byla úprava 

problematiky kompletní, je třeba nastavit režim kontroly dodržování podmínek při vý-

konu činnosti dítěte a následně také systém sankční. Zákon o zaměstnanosti obsahuje 

úpravu kontroly vykonávané Úřadem práce v části sedmé. Ustanovení této části se ale 

na kontrolu dodržování podmínek pro výkon činnosti dítěte nepoužije, neboť kontrola 

dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících výkon umělecké, 

kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi je podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce svěřena do působnosti Státního úřadu inspekce práce

a oblastních úřadů inspekce práce. Působnost je úřadu a inspektorátům pak ještě po-

tvrzena v § 6 odst. 1 písm. h), kde se stanoví, že „Působnost úřadu a inspektorátů se 

vztahuje na právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, 

sportovní a reklamní činnosti dětmi.“ Nicméně, o kontrole v této oblasti lze i přesto říci, 

že se prolíná její úprava v zákoně o inspekci práce a zákoně o zaměstnanosti. Nelze 

totiž pominout skutečnost, že je to právě krajská pobočka Úřadu práce, která rozhoduje 

o vydání povolení k činnosti dítěte. Úřadu práce potom v této souvislosti zůstalo opráv-

nění tuto činnost zakázat, pokud zjistí, že ji dítě vykonává bez povolení, že provozova-

tel činnosti porušil při jejím výkonu povinnosti stanovené mu ZoZ nebo jinými právní-

mi předpisy nebo že podle lékařského posudku není výkon této činnosti pro dítě vhod-

ný. Zákon o inspekci práce ale zároveň zakládá pro činnost dítěte kontrolní působnost 

orgánů inspekce práce. Je tedy nutné, aby v těchto případech mezi oběma orgány fun-

                                               
144 Text novely zákoníku práce dostupný nahttp://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=411&CT1=0
145 Jako příklad lze uvést znění § 245 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., kde namísto současného znění 
„Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci.“bude nadále 
účinné znění v této podobě „Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přesčas a prací 
v noci.“
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govala úzká spolupráce.146 Podrobnosti týkající se úpravy zákazu činnosti byly již uve-

deny v předchozích kapitolách, v následujících odstavcích se tedy budu věnovat úpravě 

v zákoně o inspekci práce.

Zákon o inspekci práce byl vyhlášen pod číslem 251/2005 Sb. a nabyl účinnosti 

k 1. červenci 2005. Do nabytí účinnosti tohoto zákona byl dozor v oblasti pracovně-

právních předpisů vykonáván zejména úřady práce a inspektoráty bezpečnosti práce. 

V důsledku nabytí účinnosti nového zákona o inspekci práce přešla většina kontrolních 

pravomocí z těchto orgánů státní správy na Státní úřad inspekce práce147 a na 8 oblast-

ních inspektorátů práce.148 Účelem zákona je upravit zřízení a postavení orgánů inspek-

ce práce jejich působnost a příslušnost, práva a povinnosti při kontrole a sankce za po-

rušení stanovených povinností. Jak již bylo uvedeno výše, příslušnost pro kontrolu nad 

výkonem kulturní, umělecké, sportovní a reklamní činnosti dítěte je dána v § 3 odst. 1 

písm. f). 

Konkrétní výkon kontroly je vykonáván inspektorem, kterému zákon přiznává 

celou řadu oprávnění, jako například za účelem výkonu kontroly vstupovat bezplatně do 

objektů, požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí informací, ověřovat totožnost 

kontrolovaných osob nebo pořizovat kopie dokumentů.149 Naproti tomu jsou inspekto-

rovi stanoveny i povinnosti, zejména pak chránit práva a právem chráněné zájmy kont-

rolované osoby a zjistit při kontrole skutečný stav.150 Zákon v § 9 stanoví povinnosti i 

pro kontrolovanou osobu, která má povinnost vytvořit podmínky a poskytnout součin-

nost k výkonu kontroly a poskytnout materiální a technické zabezpečení pro její výkon,

je také povinna se na žádost inspektora dostavit k projednání výsledků kontroly.

Jedním z cílů zákona o inspekci práce je vytvořit obecnou soustavu správních 

deliktů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Tento zákon upra-

vuje správní delikty pro celou řadu oblastí pracovního práva, mimo jiné i pro správní 

delikty na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. Zákon 

rozlišuje mezi přestupky a jinými správními delikty. Přestupku se může dopustit pouze 

fyzická osoba, zaměstnavatel, který není podnikatelem. Za správní delikt je odpovědný 

                                               
146 BUKOVJAN, P. Kontrolní činnost úřadů práce po přijetí zákona o inspekci práce. Práce a mzda, 2005, č. 
11, s. 9
147 Sídlem Státního úřadu inspekce práce je Opava.
148 BUKOVJAN, P. Kontrolní činnost úřadů práce po přijetí zákona o inspekci práce. cit., op., s. 7
149 Srov. § 7 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
150 Srov. § 8 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
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zaměstnavatel jako právnická osoba nebo pokud jako fyzická osoba spáchal správní 

delikt při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním.151 Skutkové podstaty přestupku a 

správního deliktu jsou v zákoně o inspekci práce konstruovány totožně. Na přestupky a 

řízení o nich se použijí ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v řízení o 

správních deliktech se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Pro 

přestupky je typická odpovědnost za zaviněné jednání, naproti tomu pro správní delikt 

není vyžadováno zavinění na straně zaměstnavatele. Zákon o inspekci práce stanoví jak 

za přestupek, tak za správní delikt sankci pouze ve formě peněžité pokuty.

Fyzická osoba se podle § 21 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

dopustí přestupku na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti 

dítěte tím, že výkon této činnosti umožní dítěti bez povolení nebo poruší podmínky vy-

daného povolení. Za tento přestupek jí může orgán inspekce práce uložit pokutu až do 

výše dvou milionů korun. Pro správní delikt právnické osoby stanoví zákon v § 34 stej-

nou skutkovou podstatu a hrozbu sankce ve stejné výši, tedy až 2 miliony Kč.152 Pře-

stupku se může podle § 22 dopustit také zákonný zástupce dítěte, který mu umožní vy-

konávat činnost bez povolení nebo poruší podmínky v něm stanovené. Za tento přestu-

pek lze zákonnému zástupci uložit sankci až do výše 100.000 Kč.

Závěrem nutno připomenout, že uložení pokuty orgánem inspekce práce není 

povinné. Výše těchto pokut je stanovena podle závažnosti a společenské nebezpečnosti 

chování, pokutu až do výše 2 milionů korun ukládají inspektoři v případech, kdy se jed-

ná o nejzávažnější porušení povinností.153 I z této skutečnosti vyplývá důležitost respek-

tování podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti pro výkon umělecké, kulturní, 

sportovní a reklamní činnosti dítěte, protože se jedná o ochranu před zneužíváním jedné 

z nejcitlivějších skupin obyvatelstva.

                                               
151 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. cit., op., s. 529
152 Srov. § 34 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
153 KOTTNAUER, A.; KUBÍČKOVÁ, D. Zákon o inspekci práce s komentářem. Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 64
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5. Krátký exkurz do právní úpravy ochrany dětské práce 

ve Francii

Dětská práce, za kterou je považována, práce dětí mladších 18 let provází lidstvo 

od jeho vzniku až do dnešních dní.154 Na mezinárodní úrovni se řada organizací snaží 

pomocí mezinárodních úmluv, o kterých bylo pojednáno v předchozích kapitolách této 

práce, tento fenomén vymítit. Samozřejmě je nutné rozlišovat dětskou práci v zemích 

rozvojových, kde děti často vykonávají práci skutečně namísto dospělých, nezřídka kdy 

v život ohrožujících podmínkách, oproti práci, kterou konají děti v zemích vyspělých, 

kde se jedná většinou o lehké práce nebo uměleckou a kulturní činnost. 

Kromě dokumentů mezinárodního práva ovlivnilo vývoj zákonodárství v této 

oblasti v zemích Evropské unie také přijetí směrnice Rady 94/33/ES, o které již bylo

podrobněji pojednáno v samostatné podkapitole výše. Směrnice stanovila členským 

státům pouze základní mantinely právní úpravy a zbytek ponechala vnitrostátní právní 

úpravě. Zůstalo tak na vůli jednotlivých zákonodárců zda z obecného zákazu práce dětí 

mladších 15 let vyjmou pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost dítěte 

nebo také takzvané lehké práce vykonávané dětmi staršími 13 let. Některé země tak 

například zakázaly dětem objevovat se v představeních v některých druzích zařízení, 

jako jsou třeba cirkusy nebo kabarety, kdy výjimka je stanovena pro případy, kdy dětí 

vystupují společně se svými rodiči, kteří vykonávají stejné zaměstnání. Jiné země pak 

například umožňují vydat povolení k činnosti, jen pokud je vydáno v zájmu umění, vě-

dy a vzdělání.155 Podrobná úprava povolené činnosti dětí mladších 15 let se tak liší i 

v jednotlivých zemích Evropské unie. Není tak bez zajímavosti krátce shrnout úpravu 

v jiném státě, pro tyto účely jsem si vybrala Francouzskou republiku.

5.1. Mezinárodní a evropské závazky v oblasti ochrany dětské práce ve 

Francii

Francie je, stejně jako Česká republika, členem celé řady mezinárodních organi-

zací. Pro problematiku pracovního práva v souvislosti s ochranou dětské práce je ale 

nejvýznamnější její členství v Organizaci spojených národů, kde je navíc jedním ze za-

kládajících států, členství v Mezinárodní organizaci práce a také v Radě Evropy, kde 

                                               
154 NOVOTNÁ, V. Dětská práce-problém, s nímž zápolí celý svět (1. část). cit., op., s. 1 
155 JOUZA, L. Dětská kulturní a umělecká činnost podle Unie. Ekonom, 2003, č. 15, s. 8
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opět patřila v roce 1949 mezi zakládající státy a pro sídlo této organizace byl dokonce 

vybrán francouzský Štrasburk.

Francouzská republika je smluvní stranou všech nejvýznamnějších dokumentů 

týkající se úpravy ochrany dětské práce vydaných v rámci OSN, jedná se o Všeobecnou 

deklaraci lidských práv, Pakt o občanských a politických právech, Pakt o hospodář-

ských, sociálních a kulturních právech, Ženevskou deklaraci práv dítěte a Úmluvu o 

právech dítěte.156

V rámci Mezinárodní organizace práce úspěšně prošlo ratifikačním procesem, ke 

dni dokončení této práce, 102 úmluv157, přičemž ratifikovány byly i úmluvy týkající se 

dětské práce, o kterých je podrobně pojednáno v předchozích kapitolách.158

Mezi nejdůležitější dokumenty pro oblast pracovního práva patří nepochybně 

Evropská sociální charta, mezinárodní smlouva, která je výsledkem spolupráce člen-

ských států Rady Evropy. Klíčovým článkem pro ochranu dětské práce je článek 7 

ESCH.159 Tento článek nebyl zprvu zařazen mezi vybrané články, z nichž si členské 

státy musely vybrat ty, které ratifikují. Nicméně Francie, stejně jako Česká republika, se 

k jeho respektování zavázala a tento článek ratifikovala.160 V rámci Revidované evrop-

ské sociální charty, pak byl tento článek zařazen mezi ty, které tvoří jádro RESCH a 

které je třeba akceptovat. Revidovaná evropská sociální charta byla ve Francii ratifiko-

vána 7. května 1999.161

5.1.1. Implementace směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladých lidí při 

práci

Francouzská republika je členem Evropské unie. Vztahuje se na ni, stejně jako 

na jiné členské státy, povinnost aplikovat evropské právo. Dne 22. června 1994 byla 

                                               
156 Přehled nejdůležitějších mezinárodních smluv ratifikovaných Francií dostupný na 
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-international/Traites/Traites-fondamentaux
157 Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce ratifikovaných Francouzskou republikou je dostupný na 
http://www.ilo.org/ilolex/french/index.htm
158 Jedná se o podkapitolu 2.3.1. týkající se úmluv o minimálním věku pro výkon práce, podkapitolu 
2.3.2., týkající se úmluv o pracovních podmínkách dětí a mladistvých a konečně podkapitolu 2.3.3. týka-
jící se úmluvy č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění dětské práce, kterou Francie ratifi-
kovala 11. 9. 2001
159 Podrobněji o tomto v podkapitole 2.4.3. Evropská sociální charta
160 Vyplývá z informací dostupných v knize Council of Europe: The rights of the child A European per-
spective, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1996, s. 546
161 Srov. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/SignaturesRatifications_fr.pdf
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přijata směrnice Rady č. 94/33/ES o ochraně mladých lidí při práci162, která členským 

státům uložila povinnost přijmout a uvést v účinnost právní předpisy zajišťující soulad 

s touto směrnicí a to nejpozději do 22. června 1996. Francouzská republika tak ale

k tomuto datu neučinila, tato skutečnost vedla až ke sporu před Evropským soudním 

dvorem163, který byl zahájen na základě podání Komise ze dne 16. 2. 1999. Komise ve 

sporu vytýkala Francii jednak skutečnost, že neimplementovala Směrnici do svého 

právního řádu ve stanovené lhůtě, a dále skutečnost, že Komisi o správních a právních 

opatřeních přijatých pro zajištění souladu vnitrostátních předpisů se Směrnicí nikterak 

neuvědomila. Francouzská vláda uvedla, že většinu ustanovení týkajících se ochrany 

mladých lidí při práci obsahoval francouzský právní řád již před přijetím Směrnice a 

vtělení několika dalších ustanovení by bývalo bylo jen drobnou legislativní úpravou. 

Nicméně ve svém vyjádření sama přiznala, že ani tři a půl roku po skončení lhůty 

k implementaci nejsou ustanovení vnitrostátních právních předpisů plně v souladu se 

Směrnicí. Na základě těchto skutečnosti bylo Evropským soudním dvorem vysloveno, 

že Francouzská republika nesplnila povinnosti uložené jí směrnicí Rady č. 94/33/ES a 

byla odsouzena k úhradě nákladů řízení.164

5.2. Úprava ochrany dětské práce ve francouzském právním řádu

Práce dětí není ve Francii příliš rozšířeným fenoménem. Přesné statistiky o tom 

kolik dětí pracuje v oblasti umělecké, reklamní nebo oblasti módy ale neexistují. Nelze 

ani zjistit přesný počet dětí, které pracují během školních prázdnin na příležitostných 

jednorázových brigádách anebo dětí pracujících v rámci rodinného podniku.165 Obecně 

je nejnižší věk pro přístup k zaměstnání stanoven na 16 let. Děti starší 14 let mohou být 

zaměstnávány lehkou prací, a to v průběhu školních prázdnin.166

                                               
162 O obsahu této směrnice bylo podrobně pojednáno již v podkapitole 3.1. Směrnice Rady č. 94/33/ES.
163 Označení Evropský soudní dvůr bylo užíváno až do nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy, 1. 12. 2009, 
tato zavedla pojem Soudní dvůr Evropské unie.
164 Srov. rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-45/99, dostupný na 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61999CJ0045&lang1=cs&type=NOT&ancre= a stanovisko 
generálního advokáta v téže věci ze dne 10. února 2000, dostupné na 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61999CC0045&lang1=cs&type=NOT&ancre=
165 Srov. VAGNIER, L. Le travail des enfants en France. Dostupné na 
http://www.afoit.fr/lafoit/activites/2003/docs2003/co24juin2003_lv.htm
166 JOUZA, L. Příklady řešení dětské práce v některých evropských zemích. Ekonom, 2003, č. 15, s. 4
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Úprava činnosti dětí v uměleckých představeních, módě a reklamě je obsažena 

ve francouzském zákoníku práce.167Zákon stanoví povinnost pro každého, kdo 

chce zaměstnat dítě mladší 16 let pro výkon umělecké činnosti, podat žádost o povolení 

k příslušnému správnímu úřadu. Žádost je projednána před komisí, jejímiž členy jsou 

zástupce soudu pro mladistvé, školní inspektor, lékařský odborník a zástupci přísluš-

ných samosprávných regionálních a krajských orgánů, kteří mají na starosti sociální 

politiku, práci a kulturu. Takto složená komise má za úkol posoudit, zda je dítě 

s ohledem na svůj věk, na povinnosti plynoucí mu ze školní docházky a na svůj zdra-

votní stav, schopno vykonávat požadovanou činnost. Za účelem zjištění zdravotního 

stavu si komise vyžaduje lékařský posudek. Zkoumá se vhodnost pracovních podmínek, 

a to s ohledem na časový rozvrh, dobu odpočinku, hygienu a bezpečnost a také na to, 

zda je k dispozici osoba, ať už z rodiny nebo pověřená, která bude nad dítětem dohlížet 

v průběhu cesty na místo výkonu činnosti a odpočinku. Na základě svého šetření komi-

se povolení vydá anebo nevydá. Pokud dospěje k názoru, že povolení nelze vydat, musí 

toto své stanovisko odůvodnit. Zákon stanoví mírné odlišnosti pro povolování činnosti 

v oblasti modellingu, jsou zde zakotvena přísnější kritéria. Agentury, které chtějí za-

městnávat děti jako modely, musí být schváleny a musí mít povolení.168 Už v žádosti o 

povolení musí modellingová agentura prokázat, že je například dostatečně finančně za-

jištěná a poskytnout správnímu orgánu informace o svém provozu, zejména pak o per-

sonálním složení agentury a místě, kde se nachází. 

Délka pracovní doby dítěte je ve francouzském zákoníku práce omezena. Podle 

věku dítěte je stanovena maximální denní a týdenní délka pracovní doby. Odlišně se 

délka pracovní doby posuzuje v průběhu školního roku a v průběhu školních prázdnin. 

Platí ale, že dítě ve věku od 6 do 16 let smí pracovat pouze polovinu školních prázdnin, 

přičemž délka práce za den je opět rozlišena podle věku. Noční práce není dětem povo-

lena. V oblasti umělecké může být povolení vydáno pro činnost dítěte maximálně do 

půlnoci.169

                                               
167 Úprava v části 7, knize I., titulu II., kapitole IV., články R7124 a následující, dostupné na 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018521534&idSectionTA=LEGIS
CTA000018521536&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20111202
168 JOUZA, L. Příklady řešení dětské práce v některých evropských zemích. Ekonom, 2003, č. 15, s. 4
169 Srov. Code du travail, septieme partie, livre Ier, titre II, chapitre IV: Enfants dans le spectacle, les 
professions ambulantes, la publicité et la mode; dostupné na 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=914CB913C9000C3C170BBD22186AB757.tpdj
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Právní úprava dětské práce v oblasti reklamy a zábavy má převážně preventivní

charakter. Zaměstnavatelé jsou nuceni přijmout veškerá nutná opatření pro zajištění 

adekvátních pracovních podmínek dětí a to ještě před tím, než u nich dítě začne činnost 

vykonávat. Tímto způsobem je zajištěno, že k překračování zákonných a jiných práv-

ních předpisů v této oblasti dochází pouze zřídka.170

                                                                                                                                         
o06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018521458&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=201
11202
170 Srov. VAGNIER, L. Le travail des enfants en France. Dostupné na 
http://www.afoit.fr/lafoit/activites/2003/docs2003/co24juin2003_lv.htm
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Závěr

Mezinárodní organizace práce uvádí, že po celém světě pracuje v současné době 

okolo 215 milionů dětí.171 Jedná se převážně o práci dětí v rozvojových oblastech Afri-

ky, Asie a Jižní Ameriky. Ani ve vyspělé části světa není však práce dětí výjimkou. 

Zcela běžně pracují děti starší 15 let, pro které vnitrostátní právní řády jako pro mladist-

vé pouze stanoví specifické pracovní podmínky s ohledem na jejich nízký věk a stanoví 

jejich zaměstnavateli potřebná omezení. Práce dětí před dovršením 15 let věku je čin-

ností spíše ojedinělou, protože práce jako taková je takto malým dětem zpravidla zaká-

zána, nejinak je tomu i v České republice.

Práci dětem mladším 15 let český právní řád výslovně zakazuje, přesto je obecně 

známo, že si v průběhu školních prázdnin část dětí přivydělává různými drobnými čin-

nostmi. Pokud je tato prázdninová činnost vykonávána na základě smlouvy, jedná se 

zpravidla o jednorázovou smlouvu o dílo, častěji je však vykonávána zcela bez písemné 

smlouvy a odměnou za ni jsou dítěti například sladkosti. Známým faktem je také to, že i 

malé děti účinkují v televizním či rozhlasovém vysílání, jsou členy divadelních souborů 

nebo profesionálními sportovci. Přestože tato umělecká a obdobná činnost dítěte není 

jevem častým, nelze jej zcela opomíjet. Průměrně je v rámci hlavního města Prahy kaž-

dý rok vydáváno okolo 1200 povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a re-

klamní činnosti dítěte172 a těmto musí být zaručena jejich práva a musí jim být poskyt-

nuta náležitá ochrana.

Právní úprava ochrany dětí pracujících, nebo přesněji vykonávajících činnost, 

v umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní sféře prošla více než dvousetletým vývo-

jem. Její počátky lze spatřovat v zákonodárné činnosti Josefa II., po podrobné úpravě 

dětské práce za první republiky a následném období stagnace během druhé světové vál-

ky následovaném období bez konkrétní úpravy činnosti dětí mladších 15 let, se své ko-

nečné podoby dočkala až v zákoně o zaměstnanosti z roku 2004. V té době byla již 

Česká republika vázána závazky, které přijala z mezinárodních smluv OSN, Meziná-

rodní organizace práce a Rady Evropy, a které jí ukládaly přijmout příslušné právní 

                                               
171  Data jsou dostupná na webovém portálu Mezinárodní organizace práce 
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm
172  Na základě telefonického dotazu na Krajskou pobočku Úřadu práce pro hlavní město Prahu mi bylo 
sděleno, že žádostí o povolení je každý rok podáváno okolo 1200. Těmto žádostem je v převážné většině 
případů plně vyhověno. Pokud je žádost zamítnuta dochází k tomu zpravidla z toho důvodu, že nesplňuje 
některé formální náležitosti nebo není opatřena nezbytnými přílohami.
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předpisy. Závazky jí také plynuly vůči Evropské unii, která problematiku ochrany dět-

ské práce vtělila do směrnice Rady z roku 1994 o ochraně mladých lidí při práci. Přijetí 

podrobné právní úpravy tak bylo pro Českou republiku nejen nutností s ohledem na 

vzniklé mezinárodněprávní závazky, ale také nezbytnou reakcí na stále sílící zábavní a 

marketingový průmysl, který vyžadoval účinkování stále více osob, mezi nimi i dětí.

Od roku 2004 existuje v České republice podrobná úprava výkonu umělecké, 

kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. Po důkladné analýze této právní úpravy 

v zákoně o zaměstnanosti, se domnívám, že ze strany zákonodárce je dostačující. Záko-

nodárce požaduje, aby bylo vydáváno povolení konkrétnímu dítěti pro konkrétní činnost 

a to pouze na předem stanovené období. Přesně upravuje proces, ve kterém jsou tato 

povolení vydávána a stanoví náležitosti, které je třeba v žádostech uvádět. Zákonem 

jsou také stanoveny přísné sankce ve formě peněžitých pokut, kterými může být provo-

zovatel činnosti postižen, pokud nerespektuje některé z podmínek zákonem stanove-

ných. Otázkou však zůstává, zda jsou úředníci Krajské pobočky Úřadu práce v rámci 

řízení o žádosti skutečně schopni posoudit možné negativní dopady na psychický či 

fyzický vývoj dítěte a zda se nejedná pouze o administrativní proceduru, kdy skutečný 

vliv na dítě není vůbec zkoumán. Pro tuto domněnku svědčí i skutečnost, že téměř ne-

dochází k zamítání podaných žádostí, a pokud ano, je tomu tak z formálních důvodů.

Úprava ochrany dětské práce ve Francii, kterou se zabývám v závěrečné kapitole 

své diplomové práce, se od té české mírně odlišuje. Francouzský zákoník práce zejmé-

na, na rozdíl od české úpravy, povoluje dětem starším 14 let vykonávat lehké práce. 

Činnost v oblasti umění a modellingu je pak upravena velmi podobně jako v České re-

publice, zejména s ohledem na úpravu procesu vydání povolení a náležitosti žádosti o 

něj. Rozdíl spočívá v tom, že pro výkon činnosti dítěte v modellingové agentuře jsou 

stanovena striktnější pravidla a tyto agentury jsou podrobeny důkladnému prověření. 

Tuto úpravu hodnotím velmi pozitivně, protože i v České republice se v médiích pravi-

delně objevují informace o trestné činnosti spojené s modellingovými agenturami. 

Vzhledem k tomu, že se jedná často o pohlavní zneužívání nebo obdobnou trestnou čin-

nost páchanou na dětech, je dle mého názoru na místě, po francouzském vzoru, uvažo-

vat o zpřísnění vydávání povolení k činnosti dítěte pro účely modellingu a podobné re-

klamní činnosti.



64

Současná právní úprava umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte 

je dle mého názoru dostatečná. Zcela se ztotožňuji s aktuální koncepcí, kdy je důraz 

kladen na předcházení vzniku újmy na duševním nebo tělesném zdraví dítěte. Pozitivně 

je třeba také hodnotit právní úpravu odpovědnosti za škodu v těchto vztazích, kdy záko-

nodárce neopomenul nastavit korektiv pro výši náhrady škody způsobené dítětem a ne-

vystavil tak děti a jejich rodiny případné neúměrně vysoké finanční zátěži. 

Možné doplnění aktuální legislativy pak spatřuji zejména ve výše nastíněném 

důraznějším prověřování některých typů provozovatelů činnosti. Domnívám se, že dů-

kladné prověření personálního složení a praktického fungování například modellingo-

vých agentur by mohlo snížit riziko, že na dítěti bude spáchán trestný čin.

V závěru je nicméně nutno podotknout, že zákonodárce má pouze omezené 

možnosti jak zájmy dítěte ve vztazích podobných pracovním chránit, úloha péče o zá-

jmy dítěte zůstává stále svěřena především jeho rodičům. 
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Přehled použitých zkratek
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Sb. z. a n.
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Evropské společenství

Evropská sociální charta

Evropská unie

Konfederace umění a kultury

Mezinárodní organizace práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Organizace spojených národů

Revidovaná Evropská sociální charta

Říšský zákoník

Sbírka zákonů a nařízení

Dětský fond Organizace spojených národů

Zákon o zaměstnanosti

Economic and Social Council

United Nations Children´s Fund
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Resume

The work of children under age 15 is prohibited by law in the Czech Republic. 

However, there are several activities which may be performed even by the children 

younger than 15 years. These activities and its regulation are listed in the Employment 

Act. Children under age 15 may perform only artistic, cultural, sports and advertising 

activities and only if they and their employers fulfill all the conditions required by the 

Employment Act. 

The beginnings of the protection of child labor can be seen already in 18th cen-

tury, since that time it has undergone a complex development and the regulation, as we 

know it now, was accepted in 2004. The present Czech legislation was also strongly 

influenced by the international commitments. As a part of international organizations 

such as UN, ILO or Council of Europe Czech republic became part of important inter-

national treaties. Since 2004 Czech Republic has been a part of the European Union and 

as its member state it has to respect the given rules. The most important document con-

cerning the activities of the children is the Council Directive no. 94/33/EC on the pro-

tection of young people in work.

According to the present Czech legislation the child under age 15 can work only 

with a valid permit issued by the competent authority. This proceeding is initiated at the 

request. The competent Authority examines whether the child could suffer physical or 

mental harm by performing the activity. For this purpose medical opinion must be at-

tached to the request. Working hours of small singers, actors’ or other young artists are 

strictly limited. It is also necessary to ensure that performing the child´s activity does 

not compromise his compulsory school attendance.

The last chapter of this paper was focused on the legislation concerning cultural, 

artistic, sports and advertising activities of children in France. The regulation is more or 

less similar to the Czech legislation however, there are some differences. French Labor 

Code provides for example more restrictive conditions for the modeling agencies em-

ploying children.

The thesis provides a comprehensive overview of the current legislation of artis-

tic, cultural, sports and advertising activities of the children in the context of European 

and international law.
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Abstrakt v českém jazyce

Tématem této práce je umělecká, kulturní, sportovní a reklamní činnost dítěte. 

Postupně je pozornost věnována nejprve vývoji ochrany dětské práce a dále podrobné 

mezinárodní úpravě. Práce se zabývá nejdůležitějšími dokumenty přijímanými v rámci 

mezinárodních organizací, jako je OSN, Rada Evropy a Mezinárodní organizace práce. 

V samostatné kapitole je pozornost věnována úpravě evropského práva, zejména směr-

nici Rady č. 94/33/ES o ochraně mladých lidí při práci. V dalších částech se pak práce 

soustředí na podrobnou analýzu právní úpravy v České republice. Závěrečná kapitola je 

krátkým exkurzem do právní úpravy činnosti dětí ve Francii. Cílem práce je poskytnout 

komplexní přehled o právní úpravě umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti 

dítěte v kontextu historického a mezinárodního vývoje.

Abstract in English

The topic of this thesis is artistic, cultural, sport and advertising activity of the 

child. Firstly, the attention is paid to the development of the protection of the child labor 

and to the detailed international regulation. The thesis deals with the most important 

international documents signed within the framework of international organizations, 

such as the UN, Council of Europe and International Labor Organization. Next chapter 

focuses to the European regulation, in particular Council Directive no. 94/33/EC on the 

protection of young people in work. In the following chapter the thesis is focused on the 

detailed analysis of the legal regulation in the Czech Republic. The final chapter is a

brief overview of the legal regulation of the children activities in France. The goal of 

this paper is to provide a comprehensive overview of the legal regulation of the child

artistic, cultural, sport and advertising activity in the context of historical and interna-

tional development.

Název práce: Umělecká, kulturní, reklamní a sportovní činnost dětí

Klíčová slova: děti, práce, činnost

Thesis title: Artistic, cultural, advertising and sports activity of the children

Key words: children, labor, activity
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