
 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vybranými aspekty nelegální práce a jejího 

postihu, hlavně v rámci správního trestání. Zaměřena je především na pojmy související 

s nelegální prací, kontrolní činností orgánů inspekce práce a postihem nelegální práce 

ve správním řízení.  

Důvodem, proč jsem si toto téma vybral, byl můj zájem o pracovní právo, který 

mě provázel už během výuky tohoto předmětu. Pracovní právo nabízí velké množství 

témat, přesto nebylo složité si vybrat. Vzhledem k mému téměř ročnímu zaměstnání 

u Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad 

Labem mi bylo jasné, že budu chtít diplomovou práci směřovat do působnosti tohoto 

správního orgánu.  

Hlavním cílem této práce je teoreticky vymezit nelegální práci a popsat kontroly 

u zaměstnavatelů a správní řízení s kontrolovanými osobami. Rovněž je cílem poukázat 

na některé nedostatky současné právní úpravy, a to hlavně na praktické problémy při 

její aplikaci. 

V rámci úvodu uvádí nejprve tato práce svého čtenáře do problematiky nelegální 

práce, nastiňuje svou strukturu a hlavní cíle. Následně je pak rozdělena do čtyř kapitol. 

První kapitola je zaměřena na závislou práci. Nalezneme zde legální definici 

závislé práce, včetně její změny od 1. 1. 2012. Dále zde nalezneme vyjmenované 

a popsané definiční znaky závislé práce, ať už znaky vyjmenované v zákoně, tak znaky 

dovozené soudní praxí. 

Druhá kapitola se bude věnovat samotné nelegální práci. V této kapitole je 

definován pojem nelegální práce a jeho vývoje. Rovněž se zde věnuji druhům nelegální 

práce, a to zastřeným pracovním poměrům (tzv. švarcsystému), bezesmluvní práci (tzv. 

práce na černo) a nelegální práci cizinců. Kapitola rovněž obsahuje různá opatření pro 

boj s nelegální prací. 

Třetí kapitola se zaměřuje na kontrolní činnost orgánů státní správy v oblasti 

zaměstnanosti, obzvláště na nelegální práci. Jsou v ní popsány jednotlivé orgány 



 

kontroly se zaměřením na kontrolní činnost orgánů inspekce práce, včetně průběhu 

kontroly a některých specifik jejího výkonu. 

Čtvrtá kapitola se zabývá právním postihem v oblasti nelegální práce, a to 

převážně postihem v rámci správních řízení vedených oblastními inspektoráty práce. 

V páté kapitole jsou uvedeny relevantní statistická data o činnosti orgánů 

inspekce práce. 

Tuto práci uzavírá krátké shrnutí poznatků nabytých v průběhu práce a z nich 

vyvozené závěry. 


