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Úvod 

Jak už název napovídá, tématem mé diplomové práce je nelegální práce a její 

postih. Toto téma jsem si vybral z několika důvodů: Za prvé, obor pracovního práva mi 

byl blízký už od druhého ročníku, kdy začala výuka tohoto předmětu. Proto nebylo 

složité  si vybrat některé z témat, které pracovní právo nabízí. Jako druhý důvod lze 

uvést aktuálnost tématu. Nelegální práce a související témata se neustále vyvíjejí, 

z nedávné doby by se dala zmínit např. výše spodní hranice pokuty za nelegální práce, 

k čemuž se vyjádřil nálezem i Ústavní soud. Za třetí, měl jsem možnost téměř rok 

pracovat na Oblastním inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem 

v Ústí nad Labem, během něhož jsem načerpal hlavně praktické znalosti správních 

řízení. 

Téma nelegální práce a jejího postihu je velmi široké, takže ambicí této práce 

není jej vyčerpat v celé jeho komplexnosti, jako spíše vymezit si a zmapovat základní 

instituty týkající se tohoto tématu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole 

definuji závislou práci a popisuji její znaky, protože bez závislé práce by nelegální 

práce existovat vůbec nemohla. Ve druhé kapitole se věnuji samotné nelegální práci, její 

definici, historii, druhům (zastřené pracovní poměry, bezesmluvní práce a nelegální 

práce cizinců) a některým opatřením k omezení nelegální práce. Třetí kapitolu věnuji 

kontrole zaměstnavatelů v oblasti zaměstnanosti, prováděné orgány státní správy, 

včetně průběhu kontrol a jejich specifik. Ve čtvrté kapitole uvádím samotný postih 

nelegální práce v oblasti správního trestání s mírným trestněprávním přesahem. 

A konečně pátá, a tedy poslední kapitola pojednává o statistikách činnosti orgánů 

inspekce práce v souvislosti s nelegální prací.  

Cílem této práce je shrnout současnou úpravu nelegální práce, definovat 

a vysvětlit související instituty a také popsat kontrolní činnost a navazující správní 

řízení při boji proti nelegální práci. Práce má rovněž za cíl poukázat na některé 

nedostatky současné právní úpravy a navrhnout směry, kterými by se právní úprava 

nelegální práce mohla vyvíjet, případně způsoby, jak by se dala v budoucnu omezit. 

Práce je psaná v právním stavu ke dni 31. 8. 2015. 
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1. Závislá práce 

1.1 Pojem závislé práce 

Pojem závislé práce získal svou legální definici až od 1. ledna 2007, a to 

s účinností nového zákoníku práce, kde byla v § 2 odst. 4 a 5 vymezena takto: 

(4) Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele 

a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu 

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. 

 (5) Za závislou práci podle odstavce 4 se považují také případy, 

kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen 

"agentura práce") dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní 

činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon 

práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele 

(dále jen "uživatel") a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele 

a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi 

agenturou práce a uživatelem. 

Aby se jednalo o závislou práci, tak všechny znaky musely být naplněny 

kumulativně. Ačkoliv tato definice bezesporu zvýšila právní jistotu účastníků 

pracovněprávních vztahů, teorie ji přijala kriticky, když této definici vyčítala spojování 

znaků závislé práce s podmínkami jejího výkonu.
1
 Její změnu do dnešní podoby 

přinesla novela č. 365/2011 Sb. (tzv. koncepční novela ZP), která v podstatě rozdělila 

předchozí definici do dvou odstavců a s účinností od 1. 1. 2012 vymezila v § 2 ZP 

závislou práci takto:  

                                                 

1
 ŠUBRT, Bořivoj a TREZZIOVÁ, Dana. Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém“ od 1. 1. 2012 – 

I. část. Práce a mzda. 2011, (12). Dostupné také z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d36126v45832-zavisla-prace-nelegalni-prace-a-svarcsystem-od-1-1/ 
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 (1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. 

 (2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, 

na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. 

V odstavci 1 jsou tedy nově vymezeny znaky závislé práce a v odstavci 

2 podmínky jejího výkonu.
2
 

Dále (už od počátku účinnosti zákoníku práce) § 3 ZP uvedl ještě jednu 

podmínku výkonu závislé práce, a to, že „Závislá práce může být vykonávána výlučně 

v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy
3
. 

Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ Tento paragraf tedy konstatoval, 

která práce nemůže být považována za závislou, čímž dal možnost do jisté míry omezit 

užívání tzv. švarcsystému (viz další kapitoly). 

1.2 Znaky závislé práce 

Jak již bylo výše uvedeno, základní definiční znaky závislé práce jsou tyto čtyři:  

 práce ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

 práce jménem zaměstnavatele, 

 práce podle pokynů zaměstnavatele, 

 osobní výkon práce. 

Vzhledem k výraznému významovému prolínání prvního a třetího znaku by se 

však dalo uvažovat pouze o třech znacích. 

                                                 

2
 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck,   2014, 

xxviii, 464 s. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0, str. 140-142. 
3
 Například zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nejzákladnějším znakem závislé práce je tedy závislost (nesamostatnost), čímž 

se odlišuje od soukromoprávních (občanskoprávních a obchodněprávních) vztahů. 

V pracovněprávních vztazích je zaměstnavatel v různé intenzitě vedoucím subjektem 

a zaměstnanec naopak v různé intenzitě subjektem vedeným (např. lékař se v naprosté 

většině případů nemůže řídit při léčbě pacientů pokyny managementu zdravotnického 

zařízení, naopak dělník v závodu na výrobu automobilů se od pokynů zaměstnavatele 

odchýlit samozřejmě nemůže). 

Zaměstnanec dále musí práci vykonávat osobně, nemůže se nechat zastoupit 

např. na základě plné moci. Kdyby práci osobně nevykonával, zmizel by prvek 

závislosti na zaměstnavateli a z pracovněprávního vztahu by se rázem stal vztah 

soukromoprávní. 

Koncepční novela zákoníku práce od výše uvedených znaků odlišuje podmínky 

výkonu závislé práce: 

 práce za mzdu, plat nebo odměnu za práci, 

 práce na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

 výkon práce v pracovní době, 

 výkon práce na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 

dohodnutém místě. 

V těchto znacích je obsažená relativně větší volnost. Např. výkon práce 

v pracovní době a výkon práce na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 

dohodnutém místě – např. zaměstnanec může vykonávat práci z domova, a to buď 

přímo na základě pracovní smlouvy, nebo jako pracovní benefit. A samozřejmě 

současně s tím dochází logicky i k úpravě pracovní doby – takže přestože zaměstnanec 

koná práci z domova mimo pracovní vymezenou např. vnitřním předpisem 

zaměstnavatel, stále se jedná o závislou práci. 

1.2.1 Odměňování jako znak závislé práce 

Co se týče odměňování, tam je situace složitější. Až do koncepční novely 

zákoníku práce bylo odměňováno řazeno mezi znaky závislé práce, po novele bylo 

přesunuto mezi podmínky výkonu. Nicméně Nejvyšší správní soud v jednom ze svých 
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rozsudků uvedl, že odměna může být považována nejen za důsledek závislé práce, ale 

i za její znak. „Nejvyšší správní soud uzavírá, že společným rysem a jakýmsi 

leitmotivem všech znaků závislé práce vymezených (nově) v § 2 odst. 1 zákoníku práce, 

je osobní či hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli. Tyto znaky slouží 

k odlišení závislé práce od jiných ekonomických aktivit (zejména samostatného 

podnikání), ale také od aktivit jiného charakteru (zejména mezilidské výpomoci). Proto 

musí správní orgány při postihování nelegální práce v řízení obviněnému prokázat 

naplnění všech těchto znaků – zaměstnanec osobně a soustavně vykonává práci jménem 

zaměstnavatele a podle jeho pokynů, přičemž se vůči zaměstnavateli nachází 

v podřízeném vztahu. Odměna tedy sice přísně vzato nepředstavuje samostatný definiční 

znak závislé práce (jde o povinnost, která zaměstnavateli na základě výkonu práce 

vzniká), avšak pokud jedna osoba poskytne nebo přislíbí druhé za její činnost odměnu, 

jde o významnou skutečnost pro posouzení, zda mezi nimi existuje vztah nadřízenosti 

a podřízenosti vyplývající z hospodářské závislosti zaměstnance na zaměstnavateli.“
4
 

1.2.2 Soustavnost jako znak závislé práce 

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře však dovodil ještě jeden znak závislé 

práce, zákonem nedefinovaný, a to soustavnost. K soustavnosti se NSS opakovaně 

vyjádřil v rozsudku ze dne 29. září 2011, ve kterém uvádí např.: „K tomu, aby bylo 

možné určitou činnost považovat za „výkon práce“ ve smyslu pracovněprávních 

předpisů, je třeba současného naplnění určitých objektivních znaků. Musí se jednat 

o činnost soustavnou, ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, za odměnu, na dohodnutém 

místě a v dohodnuté pracovní době.“ nebo „Jelikož se navíc Z. S. nacházela 

v předmětném období na mateřské dovolené se svými dvěma dětmi, o které celodenně 

pečovala, nemohla pro žalobce vykonávat nelegální práci, neboť jedním ze základních 

pojmových znaků práce je soustavnost.“
5
 

Tím dal NSS jasně najevo, že pokud nebude mj. prokázána soustavnost výkonu 

závislé práce, nemůže se jednat o práci nelegální. Osobně přidání tohoto znaku považuji 

za nepříliš šťastné. Za prvé ho vnímám jako zásah moci soudní do moci zákonodárné 

                                                 

4
 Rozsudek NSS sp. zn. 6 Ads 46/2013 – 35 ze dne 13. 2. 2014 

5
 Rozsudek NSS sp. zn. 4 Ads 75/2011 – 73 ze dne 29. 9. 2011 
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(zákonodárce soustavnost nepředpokládá, např. se o ní nezmiňuje v důvodové zprávě 

ani k původnímu zákoníku práce, ani ke koncepční novele), za druhé s sebou nese 

některé praktické problémy při aplikaci. 

Podle § 3 zákoníku práce může být závislá práce vykonávána výlučně 

v základním pracovněprávním vztahu, tj. v pracovním poměru a právních vztazích 

založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. Dohoda o pracovní 

činnosti a Dohoda o provedení práce). Dohoda o provedení práce může být uzavřena 

maximálně na 300 hodin ročně.
6
 Vzhledem k tomu, že se na dohody nevztahují 

ustanovení zákoníku práce v oblasti pracovní doby a doby odpočinku (výkon práce však 

nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích)
7
 a vzhledem k tomu, 

že dolní rozsah doby, na kterou lze dohodu o provedení práce uzavřít není omezen, 

může jít o závislou práci i bez soustavnosti. Např. dohoda o provedení práce uzavřená 

na jeden den, nebo dohoda o provedení práce uzavřená sice na celý kalendářní rok, ale 

v rozsahu 10 hodin. 

Možností je celá řada, a ačkoliv naprosto neoddiskutovatelně půjde o závislou 

práci (§ 3 ZP!), soustavnost dovodit nepůjde. Rovněž po nástupu do zaměstnání 

na základě pracovního poměru by šlo mluvit o výkonu závislé práce, ovšem vzhledem 

k chybějící soustavnosti tato možnost rovněž odpadá.
8
 V praxi je velmi častým 

argumentem kontrolovaných osob to, že dotyčný zaměstnanec u nich pracuje první den, 

a ačkoliv vykonává práci, která by se dala označit za závislou (splňuje všechny zákonné 

definiční znaky), je velmi obtížné dokázat opak (tím spíše při chybějících 

pracovněprávních dokumentech). 

Podle mého názoru je požadavek soustavnosti při výkonu závislé práce 

nadbytečný a velmi ztěžující boj proti nelegálnímu zaměstnávání. 

  

                                                 

6
 § 75 zákoníku práce 

7
 § 77 odst. 2 písm. d) zákoníku práce 

8
 STÁDNÍK, Jaroslav a KIELER, Petr. Nejvyšší správní soud – nelegální práce a koncentrace řízení. 

Práce a mzda. 2012, (7). Dostupné také z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d39004v48986-nejvyssi-spravni-soud-nelegalni-prace-a-koncentrace-rize/ 
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2. Nelegální práce 

2.1 Pojem nelegální práce a jeho vývoj  

Pojem nelegální práce byl legálně definován až od 1. 10. 2004 s účinností 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Do doby jeho účinnosti byla za nelegální práci 

považovaná pouze nelegální práce cizinců, kterým nebylo uděleno povolení k pobytu 

a povolení k zaměstnání, nicméně pojem nelegální práce se v tomto zákoně 

nevyskytoval, proto bylo potřeba najít legální definici pojmu.
9
 

To se stalo až s účinností nového zákona o zaměstnanosti.
10

 Zákon 

o zaměstnanosti prošel do 31. 12. 2011 více než čtyřmi desítkami novelizací, není tedy 

divu, že i definice nelegální práce byla několikrát pozměněna, ale jednalo se pouze 

o změnu použitých pojmů, nikoliv ve významu. Pojem nelegální práce byl do 31. 12. 

2011 definován v § 5 písm. e) takto: 

Pro účely tohoto zákona se rozumí nelegální prací, 

1. pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na 

základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo 

dítě této fyzické osoby, 

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením 

k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, 

nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání 

ve zvláštních případech („zelená karta“) vydaným podle zvláštního právního 

předpisu nebo bez zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována; to neplatí 

v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. 

K největším změnám, které podstatným způsobem změnily právní úpravu 

nelegální práce, ovšem došlo až od 1. 1. 2012, a to pod vlivem novely č. 367/2011 Sb., 

která mimo jiné (o sankci za umožnění výkonu nelegální práce pojednává zvláštní 

                                                 

9
 Podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do 1. 10. 2004 

10
 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění od 1. 10. 2004 
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kapitola) v definici nelegální práce upravila bod 1 a hlavně pod vlivem novely č. 1/2012 

Sb., která do zákona o zaměstnanosti transponovala tzv. sankční směrnici, tj. Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady č. 2009/52/ES ze dne 18. června 2009, o minimálních 

normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících 

státních příslušníků třetích zemí. Tato novela zavedla třetí způsob výkonu nelegální 

práce, a to výkon práce cizince bez povolení k pobytu na území ČR, jehož potřebnost je 

však diskutabilní. Podle § 89 odst. 1 ZoZ platí, že „Cizinec může být přijat do 

zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty nebo modré 

karty, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ Vzhledem k tomu, že modrá karta
11

 

i zaměstnanecká karta
12

 (do 24. 6. 2014 zelená karta) už v sobě povolení k pobytu 

obsahují, dala by se práce takto pracujících zaměstnanců považovat za nelegální práci 

podle bodu 2.
13

 

Poslední drobnou změnu zaznamenala definice nelegální práce od 24. 6. 2014, 

a to právě změnou zelené karty na zaměstnaneckou kartu.
14

 Současná právní definice 

nelegální práce, obsažená v § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti zní takto: 

Pro účely tohoto zákona se rozumí nelegální prací, 

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo 

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením 

k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, 

nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu 

cizinců na území České republiky, nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí 

v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, 

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu 

bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního 

právního předpisu vyžadováno. 

                                                 

11
 Podle § 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů 
12

 Podle § 42g téhož předpisu ve znění od 24. 6. 2014 
13

 STÁDNÍK, Jaroslav a KIELER, Petr. Transpozice tzv. sankční směrnice do zákona o zaměstnanosti. 

Práce a mzda. 2012, (4). Dostupné také z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d38140v48072-transpozice-tzv-sankcni-smernice-do-zakona-o-zamestnanosti/ 
14

 Předpis č. 101/2014 Sb. 
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Jak už bylo výše uvedeno, novelou č. 367/2011 Sb. došlo k úpravě bodu 1, 

konkrétně zmizela část týkající se manžela nebo dítěte fyzické osoby, což ale 

neznamená nepřípustnost takového pracovněprávního vztahu. Jedná se totiž o vztahy 

rodinné, ve kterých nemůže být řeč o nadřazenosti a podřazenosti
15

 Podle § 318 

zákoníku práce dokonce ani základní pracovněprávní vztah mezi manžely nebo partnery 

vzniknout ani nemůže. Zároveň tato novela pod nelegální práci zařadila i švarcsystém. 

Na závěr tedy můžeme shrnout, že nelegální prací česká právní úprava rozumí 

alternativně výkon závislé práce fyzickou osobou mimo základní pracovněprávní vztah, 

výkon práce fyzickou osobou-cizincem bez povolení k zaměstnání, v rozporu se 

zaměstnaneckou nebo modrou kartou, nebo výkon práce fyzickou osobou-cizincem bez 

povolení k pobytu na území ČR. V následujících kapitolách si jednotlivé typy nelegální 

práce rozebereme. 

2.2 Nelegální práce – zastřené pracovní poměry (tzv. švarcsystém) 

2.2.1 Pojem švarcsystému 

Tento druh nelegální práce je v zákoně vymezen jako „výkon závislé práce 

fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah“.
16

 Toto ustanovení zahrnuje případy 

výkonu závislé práce zaměstnancem pro zaměstnavatele, jako kdyby spolu uzavřeli 

pracovněprávní vztah, který je ovšem zamaskován jako vztah občanskoprávní nebo 

obchodněprávní povahy, kdy zaměstnanec vykonává práci jako OSVČ.  

Zaměstnanec v tomto případě vykonává závislou práci, která by měla být 

v souladu s § 3 ZP vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, formálně 

jako podnikatel na základě živnostenského oprávnění (dříve živnostenského listu).
17

 

Zaměstnanec tedy formálně není zaměstnancem zaměstnavatel, navenek se tváří jako 

podnikatel a skutečnou povahu své činnosti zastírá (odtud zastřené pracovní poměry). 

                                                 

15
 ŠUBRT, Bořivoj a TREZZIOVÁ, Dana. Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém“ od 1. 1. 2012 – 

I. část. Práce a mzda. 2011, (12). Dostupné také z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d36126v45832-zavisla-prace-nelegalni-prace-a-svarcsystem-od-1-1/ 
16

 § 5 písm. e) bod 1 zákona o zaměstnanosti 
17

 Podle § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
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V této souvislosti je rovněž nutné zmínit § 74 odst. 1 ZP, který stanoví, že 

„Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním 

poměru.“ Ačkoliv lze vzhledem k systematickému zařazení tohoto paragrafu do části 

třetí (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) usuzovat, že úmysl 

zákonodárce byl apelovat na zaměstnavatele, aby využívali primárně zaměstnance 

v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy a snažili se omezit dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, dalo by se toto ustanovení vztáhnout i na zákaz 

zastřených pracovních poměrů. 

2.2.2 Historie švarcsystému 

Problematika zastřených pracovních poměru se v České republice rozšířila po 

Sametové revoluci, hlavně na počátku 90. let a je spojena hlavně se jménem Miroslava 

Švarce (nar. 10. 11. 1948), podnikatele z Benešova a vyučeného tesaře, a to i přes to, 

jak se sám vyjádřil, systém zaměstnávání na smlouvu o dílo nevymyslel, ale jen po 

revoluci pokračoval v tom, k čemu byl nucen za předchozího režimu (podle tehdejších 

předpisů nesměli živnostníci nikoho zaměstnávat).
18

 Miroslav Švarc tento systém 

využíval už roku 1990, kdy zaměstnanci v jeho obchodním domě byli propuštěni a hned 

přijati zpět jako podnikatelé na živnostenský list, ačkoliv se na jejich pracovních 

podmínkách nic nezměnilo a konali stejnou závislou práci jako předtím
19

. Ačkoliv se 

nejedná o legálně definovaný pojem, mezi odbornou i laickou veřejností se tento druh 

podnikání vžil jako „švarcsystém“ nebo též „Švarcův systém“. 

Vzhledem k tomu, že tento systém inspiroval i další podnikatele a stát tím 

přicházel o nemalé příjmy, rozhodli se zákonodárci zakročit a systém zakázat. To se 

stalo zákonem č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně 

daňových a některých dalších zákonů, který do § 1 tehdejšího zákona o zaměstnanosti
20

 

přidal odstavec 4, který stanovil následující: „Právo občana na zaměstnání se 

zabezpečuje především jeho pracovním uplatněním v zaměstnání umožňujícím mu výkon 

                                                 

18
 ŠTĚTKA, Jan. Ten, který rozjel švarcsystém a skončil na dlažbě. Ekonom.cz. 2012. Dostupné také z: 

http://ekonom.ihned.cz/c1-52306170-ten-ktery-rozjel-svarcsystem-a-skoncil-na-dlazbe 
19

 ŠUBRT, Bořivoj a TREZZIOVÁ, Dana. Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém“ od 1. 1. 2012 – 

I. část. Práce a mzda. 2011, (12). Dostupné také z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d36126v45832-zavisla-prace-nelegalni-prace-a-svarcsystem-od-1-1/ 
20

 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti 
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práce v pracovním vztahu. Právnická nebo fyzická osoba je povinna plnění běžných 

úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu 

účelu zaměstnává v pracovních vztazích podle zákoníku práce; to neplatí o plnění 

běžných úkolů, které fyzická osoba zajišťuje sama nebo s pomocí svého manžela nebo 

dětí anebo právnická osoba prostřednictvím svých společníků nebo členů.“ Zároveň byl 

v tomto odstavci vymezen pojem běžných úkolů. Z tohoto ustanovení můžeme dovodit, 

že záměrem zákonodárce bylo, aby běžné úkoly byly vykonávány v pracovněprávních 

vztahy, nikoliv v občanskoprávních nebo obchodněprávních, což je koncept, na kterém 

byl švarcsystém založený. Došlo tak k jeho přesunu do ilegality. 

Část veřejnosti v zákazu viděla rozpor s čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod, který zakotvil „právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost“. 

K tomu se ve svém nálezu
21

 vyjádřil i Ústavní soud, a to i přes to, že napadené 

ustanovení před vydáním nálezu pozbylo platnosti. Ústavní soud konstatoval, 

že napadené ustanovení „vznikalo za odlišné sociální i ekonomické situace, kdy daňový 

a sociální systém nebyly dostatečně stabilní. Ani státní orgány nebyly dostatečně 

připraveny zajišťovat účinně sociální ochranu zaměstnanců a kontrolu zákonnosti 

v pracovněprávních vztazích.“  

Později došlo k přesunutí zákazu švarcsystému z odstavce 4 do odstavce 6.
22

 

Tato změna však na jeho zákaz neměla žádný vliv. K částečné liberalizaci došlo až další 

novelou, č. 369/2000 Sb., která povolila svěření plnění běžných úkolů právnickou nebo 

fyzickou osobou jiné právnické nebo fyzické osobě, ta ovšem musela zajišťovat toto 

plnění zaměstnanci zaměstnanými v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce. 

Novela zároveň upřesnila, že touto jinou právnickou nebo fyzickou osobou rozumí 

pouze osoba, jejíž předmět činnosti zahrnuje i činnosti, které má svými zaměstnanci 

v pracovních vztazích zajišťovat.
23

 

                                                 

21
 Nález ÚS sp. zn. II. ÚS 304/98 ze dne 14. 3. 2001 

22
 Novelou č. 167/1999 Sb. 

23
 ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013, 279 s. ISBN 978-80-87146-72-9, str. 238 
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Obecný zákaz švarcsystému však platil i nadále, došlo jen k rozšíření výjimek. 

Došlo tak k povolení tzv. franchisingu
24

, což je druh ekonomické spolupráce mezi 

dvěma podnikatelskými subjekty, který se nejčastěji uplatňuje v gastronomii
25

, ale 

rovněž i v oblastech, jako je lékárenství a kosmetika.
26

 

Přijetí současného zákona o zaměstnanosti znamenalo pouze kosmetické úpravy. 

Nový zákon převzal původní úpravu, stále platila povinnost zajišťovat plnění běžných 

úkolů v rámci své činnosti svými zaměstnanci, zaměstnanými v pracovněprávních 

vztazích podle zákoníku práce.
27

 Došlo však k dalšímu rozšíření výjimek ze zákazu, a to 

o dočasně přidělené zaměstnance agentury práce podle § 66 ZoZ
28

.  

I přes to, že nová úprava téměř převzala tu starou, vyvolala velkou diskusi u 

veřejnosti, zčásti i díky navýšení pokuty za porušení zákazu. Vzhledem ke kritice 

zákazu švarcsystému ve společnosti došlo k uspokojení společenské poptávky, a tedy 

přepracování § 13, novelou č. 202/2005 Sb., která rozšířila výjimku poskytovanou § 13 

odst. 3 písm. c) ZoZ, tedy svěření plnění běžných úkolů jinému zaměstnavateli
29

. Nově 

bylo možné plnění běžných úkolů svěřit 

1. jiné právnické nebo fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, 

zahrnuty v předmětu své činnosti a bude je zajišťovat svými zaměstnanci, nebo 

2. jiné fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, zahrnuty v předmětu 

činnosti a nebude svěřené úkoly zajišťovat v zastřeném pracovněprávním vztahu. 

Provozování svěřené činnosti musí naplňovat znaky podnikání ve smyslu § 2 odst. 1 

obchodního zákoníku. Ustanovení písmene a) zde platí obdobně.". 

Společně se zrušením odst. 4 tohoto paragrafu došlo k tomu, že plnění běžných 

pracovních úkolů bylo možné svěřit i OSVČ bez zaměstnanců, který mohl úkoly 

                                                 

24
 Česká asociace franchisingu ho definuje jako „odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh 

zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně 

samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora a jeho franchisantů.“ 
25

 např. Bageterie Boulevard, McDonald’s, Mr. Kebab, YOGOTERIE a další 
26

 např. BENU, Yves Rocher  
27

 § 13 odst. 1 současného ZoZ 
28

 § 13 odst. 3 písm. b) ZoZ 
29

 BĚLINA, Miroslav. Zrušení zákazu švarcsystému? Právní zpravodaj. 2005, (8): s. 8. 
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vykonávat osobně, pokud by se nejednalo o zastřený pracovněprávní vztah a naplňoval 

znaky podnikání podle § 2 odst. 1 obchodního zákoníku. Právnická nebo fyzická osoba 

tím pádem mohly zabezpečovat plnění běžných pracovních úkolů téměř libovolným 

způsobem, čímž došlo k faktickému zrušení zákazu švarcsystému (ačkoliv formálně 

zákaz stále platil), protože došlo k povolení přesně té činnosti, kvůli které vznikl.
30

 

Podle názoru profesora Běliny ztratilo ustanovení § 13 smysl a mělo by dojít k jeho 

zrušení. S názorem pana profesora se plně ztotožňuji, protože vzhledem k velkému 

množství výjimek se toto ustanovení stalo fakticky nevymahatelné, a tím pádem 

nadbytečné. 

Ke zrušení celého § 13 ZoZ došlo doprovodným zákonem k novému zákoníku 

práce
31

. Vzhledem ke zrušení § 13 ZoZ bylo mimo jiné nutné rovněž upravit definici 

nelegální práce obsaženou v § 5 písm. e) bod 1 a 2 (došlo k nahrazení osoby uvedené 

v § 13 odst. 3 písm. a) manželem nebo dítětem této fyzické osoby). Oblast nelegální 

práce se pak až do velké novely od 1. 1. 2012 téměř neměnila. Došlo pouze ke změnám 

úpravy při výkonu nelegální práce cizinců, která však není předmětem této kapitoly. 

Vypuštění § 13 ze ZoZ bylo možné díky přijetí nového zákoníku práce
32

, v jehož 

§ 3 byla upravena povinnost vykonávat závislou práci
33

 výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu. Slabinou této úpravy bylo, že v zákoně č. 251/2005 Sb., 

o inspekci práce, nebyla vymezena skutková podstata takového přestupku nebo 

správního deliktu.
34

 Takže přestože byl u nás švarcsystém oficiálně zakázaný, ve 

skutečnosti neexistoval v rámci pracovního práva způsob, jak by se jeho výkon dal 

postihovat. Tento stav trval od počátku roku 2007 až do konce roku 2011, tj. po dobu 

pěti let. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 zasáhla svět, Českou republiku nevyjímaje, 

ekonomická krize, stal se švarcsystém velmi vítaným způsobem výkonu práce, a to 

                                                 

30
 tamtéž 

31
 zákon č. 264/2006 Sb. 

32
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

33
 definovanou v § 2 odst. 4 zákoníku práce s účinností do 31. 12. 2011 

34
 ŠUBRT, Bořivoj a TREZZIOVÁ, Dana. Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém“ od 1. 1. 2012 – 

I. část. Práce a mzda. 2011, (12). Dostupné také z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d36126v45832-zavisla-prace-nelegalni-prace-a-svarcsystem-od-1-1/ 
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obzvláště ve stavebnictví, které krize velmi zasáhla, a po celé období faktické legalizace 

švarcsystému zažívalo propad.
35

 

Poslední velkou změnu zaznamenal švarcsystém novelou č. 367/2011 Sb., 

o které podrobněji pojednává kapitola 2.1. Ve zkratce shrnu, že od 1. 1. 2012 je 

švarcsystém v zákoně jednoznačně zakázán a řazen mezi nelegální práci, přičemž za 

umožnění výkonu nelegální práce lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 

5 000 000,- Kč a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 

10 000 000,- Kč, za přestupek výkonu nelegální práce lze fyzické osobě uložit pokutu 

až do výše 100 000,- Kč. Je zřejmé, že takto výrazně nastavená horní hranice pokut má 

hlavně preventivní funkci, jejímž cílem je zabránit umožnění výkonu a výkonu práce 

v jiném než pracovněprávním vztahu. 

2.2.3 Současnost a budoucnost švarcsystému 

Jak můžeme vidět z předchozí kapitoly, vývoj švarcsystému a jeho zákazu 

probíhal, lidově řečeno, jako na houpačce. Z toho je patrné, že v této oblasti rozhodně 

nepanuje shoda napříč politickým spektrem ani veřejností. Na rozdíl od bezesmluvní 

práce, zákonodárci se nikdy nedokázali plně shodnout ohledně škodlivosti 

švarcsystému. Vzhledem k tomu, že se celé pracovní právo vyvíjí, období zvyšující se 

flexibility se střídá s obdobími zvyšování ochranné funkce
36

, není do budoucna 

vyloučeno ani opětovné povolení tohoto druhu ekonomické činnosti. 

Zákaz švarcsystému vyvolal rozsáhlou společenskou diskuzi, část odborné 

veřejnosti ho velmi kritizovala, někteří odborníci dokonce švarcsystém považovali za 

prospěšný.
37

 Proti zákazu se vyslovil např. Patrik Nacher
38

, známý advokát Tomáš 

                                                 

35
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Stavebnictví ještě krizi nepřekonalo. 2012. Dostupné také z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/stavebnictvi_jeste_krizi_neprekonalo20120906 
36

 Teorie pro snahu o rovnováhu mezi flexibilitou pracovního práva a jeho ochrannou složkou používá 

termín flexicurita, který vzniká složením anglických slov flexibility a security. Předním českým 

odborníkem na tuto problematiku je doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (více k tématu flexicurity viz HŮRKA, 

Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním právu. 

Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s. ISBN 978-80-87284-04-9.) 
37

 Očima expertů: Švarcsystém. Zakázat, nebo zcela legalizovat? Peníze.cz. 2012. Dostupné také z: 

http://www.penize.cz/pracovni-pomer/231471-ocima-expertu-svarcsystem-zakazat-nebo-zcela-

legalizovat#rating231471_19 
38

 provozovatel serveru www.bankovnipoplatky.com 
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Sokol, ekonom Tomáš Prouza, Jan Traxler
39

 a ekonom a publicista Lukáš Kovanda. 

Stejně tak se k zákazu vyjadřuje i Hospodářská komora ČR, která se proti němu rovněž 

ostře vymezila a dlouhodobě bojuje za jeho opětovnou legalizaci.
40

 

Švarcsystém je rovněž tématem pro některé politické strany. V roce 2014 vydala 

Občanská demokratická strana program s názvem Čtrnáct tezí občanských demokratů, 

ve kterých výslovně uvedla „možnost práce na živnostenský list místo pracovní 

smlouvy“.
41

 Největší kritika zákazu je však spojena se Stranou svobodných občanů, 

jejíž předseda, ekonom a europoslanec, Petr Mach, považuje výkon závislé práce jako 

OSVČ za způsob srovnatelný s prací na základě pracovní smlouvy a švarcsystém 

považuje za logický důsledek zkostnatělosti zákoníku práce a vysokého zdanění 

zaměstnanců.
42

 Strana svobodných občanů ve svém aktuálním politickém programu 

rovněž požaduje legalizaci švarcsystému a možnost uzavírání pracovních smluv mimo 

zákoník práce.
43

  

Podle mého názoru výhody švarcsystému převažují nad nevýhodami, proto bych 

si přivítal zrušení zákazu švarcsystému, a to z důvodů, které podrobněji popíšu 

v následujících kapitolách. Přesto se domnívám, že je tato možnost, alespoň prozatím, 

zcela vyloučena a naopak předpokládám ještě intenzivnější kontrolu dodržování zákazu. 

K této domněnce mě vedou dva faktory: za prvé, v poslední době můžeme 

pozorovat znaky ekonomického oživení, a to navzdory současné krizi eurozóny. 

V dobách konjunktury roste počet pracovních míst a objem investic, zvyšují se mzdy, 

klesá nezaměstnanost a s tím související státní výdaje v oblasti sociálního zabezpečení, 

takže po zrušení zákazu není tak velká společenská poptávka. Druhým faktorem je 

současná politická situace. Premiér a ministryně práce a sociálních věcí jsou členové 

                                                 

39
 ředitel FINEZ Investment Management 

40
 České firmy: „Nejhorším zákonem roku je postih švarcsystému“. Hospodářská komora České 

republiky. 2012. Dostupné také z: http://www.komora.cz/nejhorsim-zakonem-roku-je-postih-

svarcystemu.aspx 
41

 ODS: ČTRNÁCT TEZÍ OBČANSKÝCH DEMOKRATŮ. 2014. Dostupné také z: 

http://www.ods.cz/politicky-program/14-tezi 
42

 Očima expertů: Švarcsystém. Zakázat, nebo zcela legalizovat? Peníze.cz. 2012. Dostupné také z: 

http://www.penize.cz/pracovni-pomer/231471-ocima-expertu-svarcsystem-zakazat-nebo-zcela-

legalizovat#rating231471_19 
43

 Strana svobodných občanů. Politický program. 2013. Dostupné také z: 

https://web.svobodni.cz/program/politicky-program 
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vládní ČSSD, nejsilnější strany v Poslanecké sněmovně, předseda Senátu je rovněž 

členem této strany, která má nejsilnější zastoupení v Senátu, ačkoliv přišla o většinu 

a v neposlední řadě je prezidentem republiky Miloš Zeman, bývalý předseda ČSSD, 

který se rovněž netají svou levicovou orientací. Nejvýznamnější posty v zákonodárné 

i výkonné moci drží levicová ČSSD, která možnosti zrušení zákazu rozhodně nakloněna 

není.  

2.2.4 Výhody švarcsystému 

Švarcsystém je bezesporu pro velkou část zaměstnavatelů velmi přitažlivý. 

Hlavní výhodu lze spatřovat ve finanční stránce věci. Zaměstnavatel se tak v první řadě 

zbaví velmi vysokých odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Sociální pojištění se 

skládá z pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
44

 

Sociální pojištění je u nás jedno z nejvyšších na světě
45

, není tedy divu, se 

zaměstnavatelé snaží této povinnosti vyhnout. Aktuální výše pojistného na sociální 

zabezpečení činí 25%
46

 z vyměřovacího základu pro zaměstnavatele. Vyměřovacím 

základem pro zaměstnance je přesně vymezený okruh příjmů, pro zaměstnavatele je to 

souhrn vyměřovacích základů jeho zaměstnanců.
47

Zdravotní pojištění, které je 

zaměstnavatel povinen odvést činí 9% vyměřovacího základů, pro zaměstnance tato 

výše činí 4,5% vyměřovacího základu.
48

 

Další povinností je placení daně z příjmu. Daň můžeme definovat jako 

povinnou, zákonem určenou platbu do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje 

                                                 

44
 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. 6., podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013, 290 s. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-473-5. s. 86. 
45

 Odvody na sociální zabezpečení jsou v Česku jedny z nejvyšších na světě. Naše peníze.cz. 2014. 

Dostupné také z: http://www.nasepenize.cz/odvody-na-socialni-zabezpeceni-jsou-v-cesku-jedny-z-

nejvyssich-na-svete-12080 
46

 § 7 zákona č. 589/1992 Sb. Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
47

 TRÖSTER, Petr. Právo sociálního zabezpečení. 6., podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013, 290 s. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-473-5. s. 89-90. 
48

 tamtéž. s. 98-99 
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neúčelovostí a neekvivalentností, což znamená, že se ukládá se jako jednostranná 

povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu.
49

 

Předmětem daně z příjmu fyzických osob, vymezeným v § 3 ZDPO jsou mj. 

příjmy ze závislé činnosti, definované v § 6. Nejdůležitější z těchto příjmů je obsažen 

v odst. 1 písm. a), tj. „plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího 

pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž 

poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce.“ Ačkoliv 

je poplatníkem zaměstnanec, plátcem však zůstává zaměstnavatel, který zálohu na tuto 

daň strhne zaměstnanci z výplaty a odvede.
50

 

Sazba daně podle § 16 ZDPO činí 15% ze základu daně sníženého 

o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) 

zaokrouhleného na celá sta Kč. 

Základem daně jsou podle § 6 odst. 12 ZDPO jsou „příjmy ze závislé činnosti, 

s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na 

veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů 

povinen platit zaměstnavatel.“ Jedná se o tzv. superhrubou mzdu, ze které je povinen 

zaměstnavatel odvádět daň ve výši 15%. 

Výpočet, stržení z příjmu zaměstnance a následný odvod státním orgánům je 

povinností zaměstnavatele, pro kterého tyto úkony představují další administrativní 

zátěž. Finanční odvody, jejichž výši uvedly předchozí řádky, tedy nejsou jedinou 

motivací. Zdroje ušetřené za odvody a související administrativu pak může 

zaměstnavatel investovat do mezd svých „zaměstnanců“, jejichž mzdy mohou být vyšší 

než mzdy srovnatelných zaměstnanců v odvětví. Tyto peníze navíc tak může 

zaměstnanec podle vlastní svobodné vůle např. investovat (do komodit, nemovitostí, 

cenných papírů), uložit na spořicí účet u banky, kde se mu budou úročit, nebo může 

zvolit některou z možností penzijního připojištění. 

                                                 

49
 ŠINDELKA, Vladimír. Definice daně. Finance.cz. 2001. Dostupné také z: 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/17291-definice-dane/ 
50

 ZDPO 
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Samostatnou otázkou je však bezpečnost takto uložených prostředků, kdy banka 

může zkrachovat nebo přijít o licenci, komodity mohou výrazně ztratit na ceně, 

případně může přijít nepředvídatelná událost, např. válečný konflikt nebo vysoká 

inflace, a dotyčný pak o své investice přijde. Nicméně se jedná o situace, o možnosti 

jejichž vzniku by měl být dotyčný informován už v době, kdy se rozhodne využívat 

výhod švarcsystému. 

2.2.5 Nevýhody švarcsystému 

Každá mince má dvě strany a totéž platí i o švarcsystému. Kromě nesporných 

finančních výhod, na kterých je tento systém založen, skýtá i několik nevýhod. 

První nevýhodu najdeme v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. 

Pracovní právo prošlo dlouhým vývojem, během něhož došlo k velmi výraznému 

zlepšování pracovních podmínek, a tím i celého života, zaměstnanců. Ať už se jedná 

o příplatky za práci v sobotu a v neděli, příplatky za práci ve svátky, příplatky za práci 

v noci, poskytnutí osobních ochranných pomůcek a ochranných nápojů, omezení délky 

pracovní směny, placenou dovolenou, taxativně vymezené důvody výpovědi 

a výpovědní lhůtu, odstupné… Prostředků ochrany zákoník práce obsahuje velké 

množství a na žádné z nich nemají osoby pracující jako OSVČ nárok. 

Druhou nevýhodu nalezneme v oblasti sociálního zabezpečení. Většina OSVČ 

odvádí jen minimální zálohy na sociální pojištění, což se zákonitě v budoucnu projeví 

na minimálním důchodu. Pokud si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, nemají 

nárok na nemocenskou, natožpak dokonce mateřskou. 

Další důvody by se daly charakterizovat jako administrativní. Administrativní 

zátěž popsaná v předchozí kapitole se tak přesouvá na OSVČ, které buď tyto kroky 

provádějí samy (což ale sebere hodně volného času, který by mohly využít jinak), nebo 

si musejí najmout účetní, což s sebou nese zvýšené finanční náklady. 

Čtvrtý typ důvodů bych charakterizoval jako celospolečenské. Pokud by se, čistě 

hypoteticky, rozhodli všichni zaměstnanci přejít do švarcsystému, stát by zbankrotoval. 

Podle zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 činí 

příjmy z pojistného na důchodové pojištění téměř 350 miliard Kč, příjmy z pojistného 
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na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činí přes 43 

miliard Kč, přičemž už teď dávky důchodového pojištění tuto částku výrazně převyšují 

(za rok 2014 dosáhl deficit důchodového účtu 43,4 miliardy Kč)
51

. Pokud by došlo 

k výraznějšímu výpadku příjmů důchodového pojištění a stát nenašel nové zdroje jejich 

krytí, mohlo by dojít k razantnímu narůstání schodků státního rozpočtu, což je velmi 

nežádoucí a dlouhodobě neudržitelná situace, která může v kombinaci s dalšími faktory 

v konečném důsledku vést až ke státnímu bankrotu. 

Poslední důvod, na který by se nemělo zapomínat, přestože by legalizací 

švarcsystému odpadl, je ilegalita této činnosti a s ní související postih. Postihu bude 

věnovaná samostatná kapitola. 

2.2.6 Shrnutí 

V předchozích kapitolách jsem načrtl základní výhody i nevýhody švarcsystému. 

Podle mého názoru by v ideálním světě měly oba systémy paralelně existovat vedle 

sebe a člověk by se sám svobodně rozhodl, do kterého chce vstoupit. Každý by měl 

posoudit výhody a nevýhody, které mu dotyčné rozhodnutí přinese a co může znamenat 

pro jeho budoucí život. Rovněž by měl prokázat zodpovědnost a peníze takto získané 

rozumně investovat. 

Bohužel nežijeme v ideálním světě, a proto by tento institut mohl být zneužit. Ať 

už ze strany „zaměstnavatelů“, kteří by mohli zneužívat postavení fakticky silnějšího 

subjektu pracovněprávních vztahů a nutit ke vstupu do švarcsystému uchazeče 

o zaměstnání, kteří o to ve skutečnosti vůbec nestojí, ale z obavy, aby měli alespoň 

nějakou práci, toto řešení přijmou.  

Možná zneužití ze strany „zaměstnanců“ vidím v jejich morálním hazardu.
52

 

Hrozí, že takový člověk, přestože si bude vědom všech důsledků, co mohou nastat, 

využije peníze navíc k momentální spotřebě a nepovede se mu ušetřit si prostředky na 

                                                 

51
 LAZAREVIČ, Arsen. Deficit důchodového účtu dosáhl 43,4 miliardy. Měšec.cz. 2015. Dostupné také 

z: http://www.mesec.cz/aktuality/deficit-duchodoveho-uctu-dosahl-43-4-miliardy/ 
52

 Morální hazard nastává, když se jedinec či společnost chová jinak v případě, že nese plné riziko, a 

jinak, když je riziko umenšeno pojištěním, zárukou, dominantním postavením na trhu či jinou podobnou 

skutečností. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Morální hazard [online]. c2013. Dostupný z WWW: 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mor%C3%A1ln%C3%AD_hazard&oldid=10117110> 
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stáří. Pokud by ovšem legalizaci paralelního systému předcházela důkladná osvěta, 

k těmto událostem by docházet nemělo. 

Případně se nabízí ještě jedna možnost, která by mohla znamenat mnohem 

snadnější řešení bez nutnosti tvoření paralelního systému. Zkusit motivaci místo 

represe. Vláda by se mohla zamyslet nad tím, proč vlastně ke švarcsystému dochází 

a zvážit, jestli současné odvody na sociální zabezpečení nejsou příliš vysoké a tím 

neškrtí ekonomiku. Jestli snížení odvodů nemotivuje zaměstnavatele ke zvýšení mezd 

zaměstnanců (a tím přeneseně sníží jejich závislost na státu ve stáří), jestli snížením 

odvodů nepomůže k vytváření dalších pracovních míst. Tímto krokem sice dojde 

k dočasnému výpadku v příjmech systému sociálního zabezpečení, v dlouhodobějším 

horizontu by se tento krok mohl státu vyplatit ve formě vyšší zaměstnanosti a s tím 

spojených nižších nákladů na systém sociálního zabezpečení. 

Podle mého názoru je současný stav v oblasti důchodového pojištění 

neudržitelný, kdy i přes velmi vysoké odvody dochází ke schodku na důchodovém účtu, 

navíc vzhledem ke stárnutí populace se bude tento schodek jistě prohlubovat. Částečné 

převzetí zodpovědnosti zpět do rukou lidí vidím jako možnou cestu do budoucna. 

2.3 Nelegální práce – bezesmluvní práce 

2.3.1 Pojem bezesmluvní práce 

Bezesmluvní práce, rovněž nazývaná jako nehlášená, skrytá nebo jednoduše 

„práce na černo“, je druh nelegální práce. Společně se zastřenými pracovními poměry, 

které jsem rozebral v předchozí kapitole, nachází svou definici v § 5 písm. e) bod 1: 

jedná se tedy o „výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah“. Její 

podstatou je výkon libovolné pracovní činnosti, který probíhá za úplatu a na první 

pohled se tváří jako práce zcela legální, ovšem chybí u ní jakýkoliv právní titul, tzn. 

nejen pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr (jako 

u zastřených pracovních poměrů), ale dokonce i smlouva občanskoprávní nebo 

obchodněprávní povahy (tj. smlouvy, na kterých je postaven systém zastřených 

pracovních poměrů). Vzhledem k tomu můžeme konstatovat, že bezesmluvní práce má 
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vyšší společenskou škodlivost než zastřené pracovní poměry, ačkoliv horní hranice 

sazeb za tyto delikty dosahují stejné výše. 

Podle definice Evropské komise se bezesmluvní prací rozumí „jakákoliv 

placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená 

orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států.“ 

Evropské komise se rovněž domnívá, že tento druh práce představuje jednu z hlavních 

brzd růstu a zaměstnanosti v Evropě.
53

 Přestože se domnívám, že hlavní brzdy růstu 

a zaměstnanosti v Evropě jsou zcela jiné, souhlasím s tím, že bezesmluvní práce 

představuje velký problém. V následujících kapitolách si rozebereme výhody 

a nevýhody tohoto typu práce. 

2.3.2 Výhody bezesmluvní práce 

Proč je ale bezesmluvní práce tak lákavá? Mezi výhody patří bezesporu finanční 

přitažlivosti. U bezesmluvní práce neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec žádné odvody 

ve smyslu daňových zákonů a zákonů práva sociálního zabezpečení. Zaměstnanec tedy 

dostane tolik peněz, kolik odvede práce a zaměstnavatel mu přesně tolik peněz zaplatí. 

Z toho vyplývá, že člověk nemusí trávit tolik času v práci a může se věnovat jiným 

aktivitám, např. hledání legální práce. Rovněž tento způsob znamená výrazné snížení 

administrativní zátěže zaměstnavatele.  

2.3.3 Nevýhody bezesmluvní práce 

Jaká s sebou nese bezesmluvní práce úskalí? Jedná se o velmi podobné 

nevýhody, jaké skýtá užívání švarcsystému, proto je zmíním pouze ve stručnosti.  

V první řadě jde o ztrátu ochranné funkce pracovního práva, kdy si takto 

zaměstnaný člověk nemůže nárok výhody, jaké by měl podle zákoníku práce jako 

zaměstnanec na základě pracovní smlouvy. 
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Další nevýhodou je oblast sociálního zabezpečení. Na rozdíl od OSVČ, které 

platí alespoň minimální odvody, zaměstnanci pracující bezesmluvně neplatí vůbec 

žádné, což se zákonitě projeví na jejich finanční situaci v nemoci a hlavně ve stáří. 

Další nevýhodou je ilegalita této činnosti. Na rozdíl od švarcsystému, ohledně 

jehož povolení či zakázání nepanuje jednotný názor, práce na černo je považována za 

nepřípustnou v zásadě napříč celým politickým spektrem. Práce na černo je stíhána 

a může za ní být uložena stejná pokuta ve stejné výši jako za švarcsystém. 

2.3.4 Stát a bezesmluvní práce 

 Obecně lze konstatovat, že práce na černo je, minimálně v krátkodobém 

horizontu“, velmi výhodná pro zaměstnavatele i zaměstnance. Jediný, pro koho tento 

systém představuje pouze nevýhody, je stát. Stát ročně na neodvedených platbách 

přichází o desítky miliard Kč.
54

 

Další nevýhodou je pokřivení hospodářské soutěže. Subjekty, které najímají 

zaměstnance na černo, mají (neoprávněně) mnohem nižší náklady, proto své výrobky 

mohou prodávat za nižší ceny a tím pro sebe ukrojit co největší část trhu, což 

v důsledku může vést k zániku konkurence, která dodržuje platnou legislativu a této 

možnosti neužívá. V konečném důsledku se pak zánik přenese na stát jak ve formě 

nižšího objemu vybraných prostředků, tak i ve formě zvýšených nákladů na sociální 

systém, hlavně co se týče podpor v nezaměstnanosti. 

2.3.5 Druhy bezesmluvní práce 

Podle analýz Evropské komise se z pohledu skupin pracovníků vykonávajících 

tyto činnosti práce na černo člení následujícím způsobem: 

 neformální dvojí zaměstnání, tzv. moonlighting, 

 neformální výdělečná činnost migrujících pracovníků, 
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 Sociální dialog. MPSV si chce letos ještě více posvítit na nelegální práci. SociálníDialog.cz. 2012. 

Dostupné také z: http://www.socialnidialog.cz/zpravodajstvi/trh-prace/554-mpsv-si-chce-letos-jet-vice-

posvitit-na-nelegalni-praci 
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 neformální příležitostné nebo dočasné práce na částečný úvazek a sezónní 

činnosti, 

 domácí práce a práce na částečný úvazek, 

 mix práce na černo v malých a rodinných organizačních jednotkách.
55

 

Neformální dvojí zaměstnání, tzv. moonlighting, je asi nejrozšířenějším 

způsobem výkonu práce na černo v Evropské Unii. Slovo moonlighting lze z angličtiny 

přeložit jako melouchaření. Jako melouch označuje neoprávněný drobný přivýdělek.
56

 

Podstata tohoto druhu práce na černo spočívá v tom, že dotyčná osoba pracuje jako 

zaměstnanec nebo OSVČ a zároveň má ještě jedno neformální, neregistrované 

zaměstnání.
57

 Toto druhé zaměstnání je často v tomtéž nebo příbuzném oboru jako 

základní, ovšem probíhá bez smlouvy a peníze jsou vypláceny tzv. na ruku. 

Jako příklad můžeme uvést člověka, velmi zkušeného řidiče, který pracuje na 

pracovní poměr jako řidič taxislužby.
58

 Zároveň však ve svém volném čase tento člověk 

za úplatu rozváží pizzu. Tuto práci však nevykonává na základě žádné smlouvy, ani ji 

nenahlásil na příslušném úřadě a peníze obdržel na ruku bez dokladu. 

Neformální zaměstnávání cizinců z méně rozvinutých zemí je problémem 

vyskytujícím se ve všech členských zemích EU s různou mírou intenzity.
59

 V tomto 

konkrétním případě se jedná o neformální výdělečnou činnost vykonávanou cizinci na 

území České republiky, ke které dotyčným chybí alternativně povolení k pobytu, 

povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta (dříve zelená karta) nebo modrá karta. 

Problematice nelegální práce cizinců bude věnována samostatná kapitola. 
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Další tři skupiny činností jsou méně důležité, protože se vyskytují jen v 

některých zemích a oblastech a mohou vymizet se změnou pravidel (právního, 

daňového systému).
60

 

V souvislosti s bezesmluvní prací se mluví i o tzv. „práci na zkoušku“, přestože 

platná právní úprava tento pojem nezná. JUDr. Eva Janečková ji definovala jako práci, 

kdy je nový zaměstnanec přijímán k zaměstnavateli tzv. na zkoušku, aby si jak 

zaměstnavatel i zaměstnanec ověřili, zda zaměstnanci bude tento pracovní poměr 

vyhovovat a zda práci zvládne. Práce na zkoušku samozřejmě probíhá bez uzavření 

pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr a často také bez 

nároku na mzdu.
61

 

K tématu se vyjádřil i Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce 

Mgr. Ing. Rudolf Hahn, který v rozhovoru k tématu uvedl, že takový pojem zákoník 

práce nezná a v případě, že pokud osoba konající tzv. práci na zkoušku vykonává pro 

zaměstnavatele práci bez smlouvy, jedná se o nelegální zaměstnávání. Za neuzavření 

pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 

písemně hrozí sankce ve stejné výši jako u nelegálního zaměstnávání.
62

 

V případě práce na zkoušku by měl zaměstnavatel zvážit, jestli se mu vyplatí 

podstupovat riziko pokuty za umožnění výkonu nelegální práce a jestli není na místě 

využít institut zkušební doby podle § 35 zákoníku práce. Je samozřejmě otázkou 

motivace zaměstnavatele, pokud je cílem zkrátit zaměstnance na jeho právech (hlavně 

právu na mzdu), tak zkušební dobu nevyužije. V takovém případě mu ale hrozí až 

desetimilionová pokuta. 

2.3.6 Bezesmluvní práce a rodinní příslušníci 

Velmi často se v praxi setkáváme s tím, že rodinní příslušníci si vzájemně 

vypomáhají v rámci své podnikatelské činnosti. To se děje jak díky přítomnosti 
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sociálních vazeb mezi členy rodiny, tak z důvodu, že zisky z podnikání zvyšují životní 

standard celé rodiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinné příslušníky, podnikatelé 

často nepovažují za nutné tuto práci vůbec smluvně upravit. Takový výkon práce však 

ve svém důsledku může kvalifikován jako nelegální práce. Problému nepomáhá ani 

§ 138 ZP, který výslovně zakazuje vznik pracovněprávního vztahu mezi manželi. 

Ostatní příbuzní však pracovněprávní vztah uzavřít mohou (řeč je hlavně 

o sourozencích, dětech a rodičích podnikatele).  

Jak se však vyjádřil Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora SÚIP, mohou 

nejbližší příbuzní podnikající fyzické osoby (zaměstnavatele) s touto osobou 

spolupracovat, aniž by se dopustily nelegální práce, přičemž stačí, aby svoji totožnost 

doložily občanským průkazem. Problém však nastává u vzdálenějších příbuzných (např. 

bratranci, sestřenice, …), kdy je prokazování příbuzenského vztahu složitější a jejich 

práci lze tedy považovat za nelegální (pokud není uzavřena pracovní smlouva nebo se 

nejedná např. o občasnou výpomoc).
63

 

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rámci 

něhož byl v § 700 až § 707 zakotven institut tzv. rodinného závodu. Podle § 700 odst. 1 

tohoto zákona se jedná o závod, „ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň 

s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely 

sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.“ 

V odst. 2 je dále upřesnění, že „Ustanovení o právech a povinnostech členů rodiny 

zúčastněných na provozu rodinného závodu se nepoužijí v případech, kdy jsou tyto 

práva a povinnosti upraveny společenskou smlouvou včetně zakladatelského právního 

jednání o založení obchodní společnosti nebo družstva, smlouvou o tiché společnosti 

nebo smlouvou a ustanoveními jiného zákona o pracovním poměru, popřípadě jinou 

obdobnou smlouvou.“ Důvodová zpráva pak k tomuto paragrafu říká, že úprava 

rodinného závodu má vyplnit prostor, kdy členové rodiny pro rodinný závod fakticky 

pracují, aniž se jejich práva a povinnosti spravují zvláště uzavřenou smlouvou. 
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Z výše uvedeného tak vyplývá, že pokud rodina podniká a vztahy uvnitř nejsou 

regulovány ani jednou z těchto smluv, automaticky vzniká rodinný závod. Vzhledem 

k tomu, že rodinný závod funguje zcela mimo rámec pracovního práva, nemusejí mít 

zúčastněné osoby pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní 

poměr, a přesto se nemůže a nebude jednat o nelegální práci. Ačkoliv by podle mého 

názoru neměla být práce příbuzných v jakémkoliv stupni za nelegální práci považována, 

orgány inspekce práce mnohdy postupovaly přesně opačně a tyto osoby sankcionovaly. 

Úprava rodinného závodu tak naštěstí legalizuje tento druh výkonu práce a orgány 

inspekce práce by tak podle toho měly postupovat. 

Bohužel i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku docházelo 

a pravděpodobně dodnes dochází k excesům, kdy je orgány inspekce práce považována 

bezesmluvní práce rodinných příslušníků jako nelegální a je podle toho postupováno ve 

správních řízeních. V takových případech musí zasáhnout mnohdy až NSS, který takto 

vydaná rozhodnutí zruší. 

2.3.7 Opatření k omezení bezesmluvní práce 

Jako efektivní v boji proti bezesmluvní práci považuji např. zvýhodnění tzv. 

zkrácených pracovních úvazků. Tento institut, legálně definovaný v § 80 zákoníku 

práce umožňuje sjednat mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem kratší pracovní dobu 

než rozsah stanovený § 79, a to za mzdu nebo plat odpovídající této kratší pracovní 

době. Tato forma zaměstnání funguje velmi dobře v západní Evropě, u nás však příliš 

nabízena není.
64

 Pokud by stát nabídl zaměstnavatelům slevu na sociálním a zdravotním 

pojištění pro takto zaměstnané zaměstnance, klesla by touha zaměstnavatelů tyto lidi 

zaměstnávat na černo. Obdobně by šlo motivovat zaměstnance, a to díky slevě na dani 

z příjmů fyzických osob. 

Rovněž by mohlo dojít ke slevám na odvodech u dalších flexibilních forem 

zaměstnávání – např. pro ženy pečující o dítě při práci z domova, u vybraných profesí 

půjde využít tzv. teleworking (práce na dálku přes internet), případně zvýhodnit sdílení 
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pracovního místa (tzv. job-sharing), kdy dojde ke sdílení jednoho pracovního místa 

dvěma zaměstnanci na částečný úvazek. 

Možností je celá řada, která má jednoho společného jmenovatele: pozitivní 

motivace. Pokud bude mít zaměstnanec možnost pracovat na zkrácený úvazek, bude se 

moci účastnit pouze vybraných projektů zaměstnavatele s ohledem na svůj rodinný 

život a bude moci pracovat z domova, nebude mít motivaci pracovat na černo a státu se 

částka odpuštěná na odvodech vrátí několikanásobně. 

2.3.8 Shrnutí 

V rámci této kapitoly jsem se snažil vymezit bezesmluvní práci, vysvětlit 

důvody, proč k ní dochází, popsat její výhody a nevýhody, dopad na stát a popsat druhy 

bezesmluvní práce. Zároveň jsem navrhl opatření, která považuji za efektivní v boji 

s tímto typem nelegální práce. Závěrem bych dodal, že bezesmluvní práce je 

celospolečenským problémem a stát by se měl zaměřit spíše na odstranění příčin než na 

následnou represi, protože podle mého názoru pozitivní motivace funguje vždy lépe.  

2.4 Nelegální práce cizinců 

2.4.1 Úvod do nelegální práce cizinců 

Nejen v České republice, jejíž systém nelegálního zaměstnávání je předmětem 

této práce, ale i v dalších státech střední i západní Evropy, dochází k poměrně velké 

migraci pracovních sil. To je dáno především nedostatkem pracovních sil v těchto 

státech. Přestože se jedná o práce, které by mohli vykonávat i občané příslušného státu, 

nemají o tyto práce zájem, protože jsou většinou spojeny s nutností nízké nebo žádné 

kvalifikace, velkou fyzickou náročností a velice nízkou odměnou. Často se rovněž jedná 

o sezónní, dočasné nebo příležitostné práce. Z toho důvodu jsou na nekvalifikované 

práce přijímání cizinci, jejichž neformální pobytový status je spíše vítán. Cizinci velmi 

často konají nekvalifikované práce v otřesných a špatně kontrolovatelných pracovních 
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podmínkách.
65

 Neformálnost pobytového statusu však nutí zaměstnance pokračovat ve 

výkonu práce, protože nemá možnost výběru. Jedná se o důsledek společenského 

vývoje v odvětvích, kdy konkurenceschopnost a zisk závisí na nákladech.
66

 

Kdo se ale rozumí pod pojmem cizinec? Obecnou definici najdeme v § 1 odst. 2 

zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle jehož znění se cizincem rozumí 

„fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské 

unie.“ Zákon o zaměstnanosti však pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí 

definici zúžil v § 85 tak, že za cizince se nepovažuje občan Evropské unie a jeho 

rodinný příslušník (§ 3 odst. 2) a rodinný příslušník občana České republiky uvedený 

v § 3 odst. 3.“
67

 K tomuto kroku došlo z důvodu nutnosti souladu naší legislativy 

s evropským právem, aby byl zajištěný volný pohyb pracovníků.
68

 

Rovněž je důležité zmínit, že se § 85 vztahuje i na občany zemí Evropského 

hospodářského prostoru a jejich rodinné příslušníky. Mezi tyto země patří Islandská 

republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království. Švýcarská konfederace, 

ačkoliv není členem Evropského hospodářského prostoru ani Evropské Unie, vyjednalo 

s Evropskou Unií řadu dvoustranných dohod v oblasti volného pohybu pracovníků, 

proto se na něj tento paragraf rovněž vztahuje.
69

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě nelegální práce zaměstnanců uvedených 

v § 85 může být řeč pouze o § 5 písm. e) bod 1 ZoZ, body 2 a 3 se pro tyto účely 

nepoužijí, ty jsou vyhrazeny pouze pro ostatní cizince.  
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 CHALOUPSKÁ, Markéta a KŘIVKA, Vladimír. Zadarmo a skoro bez jídla. Tak cizinci otročili v 
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otrocili-v-cesku-pd7-/zpravy-domov.aspx?c=A110225_215216_ln_domov_kim 
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 ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 

fakulta, 2013, 279 s. ISBN 978-80-87146-72-9, str. 243 
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Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyško, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 

Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, 

Švédsko, Velká Británie 
68

 Právo na volný pohyb pracovníků je upraveno čl. 45 Smlouvy o fungování EU (bývalý článek 39 
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Švýcarsko a sever. Evropský parlament. 2015. Dostupné také z: http://www.europarl.europa.eu/atyourser 

vice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.3.html 
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2.4.2 Povinnosti před přijetím a při přijetí cizince do zaměstnání 

Aby byl cizinec přijat do zaměstnání, musí kumulativně splnit dvě podmínky. 

Zároveň musí mít platné povolení k pobytu na území ČR
70

 a povolení k zaměstnávání 

cizince, případně je-li držitelem zaměstnanecké nebo modré karty. Tento postup ovšem 

neplatí plošně, § 98 ZoZ uvádí seznam výjimek pro cizince, u kterých se nevyžaduje 

povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo modrá karta. Jedná se např. o cizince 

s povoleným trvalým pobytem, cizince zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud 

je k výkonu práce na území ČR vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem nebo 

o cizince, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana.  

Rovněž je třeba zmínit povinnosti zaměstnavatele, které předcházejí 

zaměstnávání cizinců. První povinností je podle § 86 ZoZ hlášení volných pracovních 

míst, na která zamýšlí zaměstnavatel obsadit cizince na základě povolení k zaměstnání, 

zaměstnanecké karty nebo modré karty. Toto oznámení musí být učiněno krajské 

pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno a jeho 

nezbytnou součástí musí být rovněž charakteristika takového místa podle § 37 ZoZ. 

Další povinností je informační povinnost podle § 87 ZoZ ohledně nástupu do 

zaměstnání u vyjmenovaných skupin cizinců. Tato povinnost probíhá vůči příslušné 

krajské pobočce Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.  

Třetí povinností je evidenční povinnost zaměstnavatele podle § 102 odst. 2 ZoZ, 

která přikazuje zaměstnavateli vést evidenci vyjmenovaných osob a zároveň uvádí, 

které údaje má evidence obsahovat. Poslední povinností zaměstnavatele je povinnost 

uschovávání relevantních dokladů na pracovišti po dobu zaměstnání cizince a do 3 let 

od jeho skončení, tj. podle § 103 odst. 3 ZoZ kopie dokladů prokazujících oprávněnost 

pobytu cizince na území České republiky a podle § 136 odst. 1 ZoZ kopie dokladů 

prokazujících existenci pracovněprávního vztahu.
71
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 Podle zákona o pobytu cizinců na území ČR 
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 Integrovaný portál MPSV. Postup zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. 2014. 
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2.4.3 Povolení k zaměstnání 

Institut povolení k zaměstnání je systematicky zařazen do Části čtvrté, Hlavy II 

ZoZ. Jedná se o nástroj ochrany pracovního trhu.
72

 Podle § 89 ZoZ platí, že cizinec 

může být přijat do zaměstnání pouze za předpokladu, že má platné povolení k pobytu 

a povolení k zaměstnání (eventuálně zaměstnaneckou nebo modrou kartu). 

O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně krajskou pobočku Úřadu 

práce zpravidla před svým příchodem na území České republiky sám nebo 

prostřednictvím zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán, nebo prostřednictvím 

právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu se zahraničním 

zaměstnavatelem, na jejímž základě mají být osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na 

území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.
73

 Dále zákon 

definuje nutné informace, které musí žádost o povolení k zaměstnání obsahovat a její 

přílohy.  

 Povolení k zaměstnání je vlastně správní rozhodnutí, vydané v rámci správního 

řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů. Ve správním řízení rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, 

která může vydat rozhodnutí, kterým udělí cizinci povolení k zaměstnání a to nejdéle na 

dobu dvou let, a to pouze pro konkrétního zaměstnavatele na konkrétní pracovní pozici. 

Zaměstnavatel po nástupu cizince do zaměstnání pak musí splnit informační a evidenční 

povinnost, popsanou v předchozí kapitole.
74

 Povolení je tedy potřeba nejdéle po 

každých dvou letech obnovit, v případě změny zaměstnavatele je třeba žádat o povolení 

nové.
75
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2.4.4 Zaměstnanecká karta 

Zaměstnanecká karta, upravená v § 42g zákona o pobytu cizinců na území ČR, 

je institut českému právu známý až od 24. 6. 2014, kdy tato karta nahradila do té doby 

užívanou zelenou kartu. Zaměstnanecká karta má tzv. duální režim – kombinuje v sobě 

jak povolení k dlouhodobému (delší než 3 měsíce) pobytu na území ČR, tak i povolení 

k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, 

nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva podle odstavce 

7 (případ změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice cizince).
76

 

Zaměstnanecká karta v sobě tedy spojuje povolení k pobytu s povolením 

k zaměstnání a vydává se na dobu, na kterou bude uzavřena pracovní smlouva nebo 

dohoda o pracovní činnosti, nejdéle pak na dobu 2 let. Nejčastěji je vydávána pro 

pracovní pozice, které jsou dlouhodobě neobsažitelné pracovníky z ČR nebo EU.
77

  

Zaměstnanecká karta se má stát základním prostředkem umožňujícím cizincům 

dlouhodobý výkon práce na území ČR, nemůže tedy být omezena jen na konkrétní 

druhy zaměstnání. Jediným požadavkem je však zařazení pracovního místa, na které má 

být tato karta vydána, do centrální evidence volných pracovních míst obsažitelných 

držiteli zaměstnanecké karty.
78

 Žádost o vydání zaměstnanecké karty se podává na 

zastupitelském úřadu, v jistých případech i na ministerstvu vnitra. Mezi náležitosti, 

které musí žádost o zaměstnaneckou kartu obsahovat, patří podle § 42h téhož zákona 

mj. povinnost pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě 

budoucí splňující podmínky (…). 

Velkou novinkou, kterou zaměstnanecké karty přinášejí, je možnost změnit 

zaměstnání bez nutnosti vydání nové karty, pokud dostane předchozí souhlas 

Ministerstva vnitra ČR.
79
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2.4.5 Modrá karta 

Modrá karta, upravená v § 42i zákona o pobytu cizinců na území ČR, v sobě 

obsahuje jak povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR (nejméně 3 měsíce), tak 

i povolení k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, po dobu v ní 

uvedenou. Vysokou kvalifikací rozumí zákon řádně ukončené vysokoškolské vzdělání 

nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky. Předpokládá se, 

že zaměstnavatelé budou mít už od samého počátku zájem vyhledat si na obsazovanou 

pozici konkrétního, vysoce kvalifikovaného cizince. Cizinec je tedy oprávněn na 

základě této karty užívat právo pobytu na území ČR a zároveň vykonávat zaměstnání, 

ke kterému byla modrá karta vydána, případně toto zaměstnání lze změnit za podmínek 

stanovených zákonem. 

Modrá karta platí na dobu, na kterou má cizinec uzavřenou pracovní smlouvu 

prodlouženou o 3 měsíce, ovšem nejdelší možná doba činí 2 roky. Pak je nutné platnost 

obnovit. Stejně jako u zaměstnanecké karty, i zde musí cizinec k žádosti o vydání 

modré karty předem, mimo jiné doklady, doložit i pracovní smlouvu. Žádost se podává 

na zastupitelském úřadu, po splnění zákonných podmínek lze podat při splnění 

podmínek i na území ČR. Vydávání je svěřeno ministerstvu vnitra.
80

 

2.4.6 Shrnutí 

V rámci této kapitoly jsem se snažil vymezit základní pojmy týkající se 

zaměstnávání cizinců, uvést relevantní povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců na 

úseku zaměstnávání cizinců a uvést základní instituty, na jejichž základě cizinci konají 

práci na území České republiky. Nelegální práce cizinců spočívá podle § 5 písm. e) bod 

2 ve výkonu práce bez nebo v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, 

zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou, podle bodu 3 spočívá ve výkonu práce bez 

platného pobytu na území České republiky. Tyto dva body by se daly považovat za 

speciální ustanovení vůči bodu 1, tedy výkonu závislé práce fyzickou osobou mimo 

pracovněprávní vztah. 
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3. Kontrolní činnost orgánů státní správy 

Tato kapitola bude zaměřena na kontrolní činnost orgánů státní správy v oblasti 

zaměstnanosti, hlavně odhalování nelegální práce, tj. Státní úřad inspekce práce, 

oblastní inspektoráty práce, v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 4 i celní úřady 

a v rozsahu uvedeném v § 127 generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky 

Úřadu práce.
81

 

3.1 Kontrolní orgány 

3.1.1 Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 

Státní úřad inspekce práce, je orgán s nejširší kontrolní pravomocí. Zřízen byl 

zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 

o správní úřad přímo podřízený MPSV, v jehož čele stojí generální inspektor
82

, jehož 

výběr, jmenování a odvolání generálního inspektora a vedoucího inspektora se řídí 

zákonem o státní službě
83

. Sídlem úřadu je Opava. 

Příslušnou kontrolní činnost provádí osm oblastních inspektorátu práce, 

vyjmenovaných v příloze tohoto zákonu. Většina inspektorátů působí na území dvou 

krajů, s výjimkou inspektorátu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze a inspektorátu 

pro Středočeský kraj se sídlem v Praze. Kraje, v nichž inspektoráty vykonávající 

kontrolu, jsou spojeny takto: Jihočeský kraj s Vysočinou se sídlem v Českých 

Budějovicích, Plzeňský kraj s Karlovarským krajem se sídlem v Plzni, Ústecký kraj 

s Libereckým krajem se sídlem v Ústí nad Labem, Královéhradecký kraj s Pardubickým 

krajem se sídlem v Hradci Králové, Jihomoravský kraj se Zlínským krajem se sídlem 

v Brně a Moravskoslezský kraj s Olomouckým krajem se sídlem v Ostravě. Vzhledem 

k rozsáhlému území, které musejí jednotlivé inspektoráty kontrolovat, by činnost pouze 

jednoho střediska byla velmi neefektivní a neekonomická, došlo až na jednu výjimku
84
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k vytvoření regionálních kanceláří, většinou sídlících v druhém krajském městě v kraji 

působnosti. Inspektoráty jsou organizačně podřízeny SÚIP. V čele každého inspektorátu 

stojí vedoucí inspektor.  

Působnost tohoto orgánu je obecně opravena v § 4 a 5 ZIP, když ji můžeme vymezit 

do následujících okruhů – plánování a výkon kontroly, ukládání opatření k odstranění 

kontrolou zjištěných nedostatků a kontrola plnění těchto opatření, rozhodování 

a přezkum ve správním řízení, předkládání podnětů ke zlepšení právní úpravy a osvěta, 

poradenská činnost, pracovní úrazy a rizika práce, provoz informačních systémů, 

projektová dokumentace a povolování staveb.
85

 

Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, tedy mimo jiné kontrola a postih 

nelegální práce, se řídí § 125 a násl. ZoZ. Orgány inspekce práce tuto činnost 

vykonávají od 1. 1. 2012, kdy ji novelou č. 367/2011 Sb. převzaly od Úřadu práce ČR. 

3.1.2 Celní úřad 

Celní správa České republiky je soustavou správních orgánů a ozbrojeným 

bezpečnostním sborem. Jejími orgány jsou Generální ředitelství cel a celní úřady, které 

jsou správními úřady. Celní úřady jsou organizačně podřízeny Generálnímu ředitelství 

cel, to je pak podřízeno Ministerstvu financí. Celních úřadu máme celkem 15, tj. jeden 

v každém kraji plus Celní úřad Praha Ruzyně. Celní úřady sídlí v krajském městě, 

s výjimkou Celního úřadu pro kraj Vysočina, který sídlí ve Stříteži u Jihlavy. V čele 

celního úřadu je ředitel, kterým může být pouze celník.
86

 

Celní úřad vykonává v oblasti zaměstnanosti pravomoci svěřené mu § 126 odst. 

4. Celní úřad je oprávněn kontrolovat, jestli cizinec vykonává práci pro fyzickou nebo 

právnickou osobu na základě pracovněprávního vztahu a jestli ji vykonává v souladu 

s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou, 

pokud jsou vyžadovány. 
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Zároveň jsou oprávněny kontrolovat i to, zda zaměstnavatelé plní oznamovací 

povinnosti podle § 87 a 88 ZoZ. O provedených kontrolách pak celní úřad informuje 

příslušný oblastní inspektorát práce, a v případě zjištění nedostatků mu předá podklady 

pro zahájení správního řízení o uložení pokuty. Bohužel vzhledem k tomu, 

že pracovníci celních úřadu nemají s kontrolou výkonu nelegální práce tolik zkušeností 

jako inspektoři oblastních inspektorátů práce, jejich protokoly bývají často méně 

podrobné, což v následném správním řízení snižuje šanci nelegální práci potrestat. 

3.1.3 Úřad práce ČR a krajské pobočky Úřadu práce 

Dalším důležitým kontrolním orgánem v oblasti zaměstnanosti je Úřad práce 

České republiky, který je správním úřadem s celostátní působností podřízený 

Ministerstvu práce a sociálních věcí
87

. Úřad práce se člení na generální ředitelství se 

sídlem v Praze, krajské pobočky (jejichž sídlem jsou krajská města, s výjimkou 

Středočeského kraje, jehož krajská pobočka sídlí v Příbrami) a pobočku pro hlavní 

město Prahu. Každá krajská pobočka má několik kontaktních pracovišť (např. krajská 

pobočka pro Ústecký kraj má 19 kontaktních pracovišť na celém území kraje). V čele 

Úřadu práce ČR stojí generální ředitel, jmenovaný a odvolávaný ministrem práce 

a sociálních věcí. Zákon rovněž stanoví, že Úřad práce plní úkoly mj. v oblasti 

zaměstnanosti.
88

 

Do 1. 1. 2012 náležela Úřadu práce ČR hlavní kontrolní pravomoc v oblasti 

zaměstnanosti. Novelou 367/2011 Sb. však kontrolní pravomoc přešla na Státní úřad 

inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce.
89

 Úřadu práce tak zbyly jen některé 

pravomoci, které přímo nesouvisejí s nelegální prací. Ty jsou upraveny v § 127 ZoZ, 

kdy odstavec 1 upravuje kontrolní pravomoc generálního ředitelství, tj. zejména plnění 

dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné 

podpory na rekvalifikaci nebo školení a plnění cílených programů celostátního 
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 zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
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charakteru. V odstavci 2 je upravena kontrolní pravomoc krajských poboček Úřadu 

práce, tj. kontrola výše průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu 

potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.  

Ačkoliv není tato povinnost upravena v § 127 a ani se fakticky nejedná 

o kontrolní povinnost Úřadu práce, dalo by se mluvit ještě o jedné činnosti, kterou tento 

orgán provádí. Vzhledem k informační povinnosti zaměstnavatele podle § 87 ZoZ, 

podle které v případě nástupu do zaměstnání osob uvedených v tomto paragrafu, je 

zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou 

pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Pokud 

to však neučiní (nebo to učiní pozdě) a příslušná krajská pobočka se o tom dozví, často 

podává příslušnému oblastnímu inspektorátu práce podnět k zahájení řízení z moci 

úřední podle § 42 správního řádu. Správní řízení pak provádí tento oblastní inspektorát 

práce, a pokud se spáchání deliktu prokáže, může pachateli uložit pokutu. 

3.1.4 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ačkoliv není explicitně zmíněno v § 125 

ZoZ, je vrchním dozorovým orgánem ve věcech kontroly výkonu státní správy. MPSV 

je tedy nadřízeno SÚIP a Úřadu práce ČR. Mimo dozorčí činnosti nad podřízenými 

orgány (tzv. vnitřní dozorčí činnost) spočívá jeho činnost v posuzování rizika 

souvisejícího s výkonem nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 ZoZ a dále v určování 

rizikových odvětví ekonomiky, kde se nelegální práce podle tohoto ustanovení 

soustřeďuje.
90

 

3.1.5 Kontrolní činnost SÚIP a oblastních inspektorátů práce 

Kontrolní činnost prováděná SÚIP a oblastními inspektoráty patří do zvláštní 

kategorie správního dozoru. Správním dozorem je správní činnost, vykonávaná 

dozorčím orgánem, který pozoruje chování jemu nepodřízených subjektů a provádí 

jejich porovnávání s žádoucím chováním (chování v souladu s právem). Při zjištění 
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rozporu mezi pozorovaným a žádoucím chováním dozorovaného subjektu uplatí 

nápravné nebo sankční prostředky. 

Procesně se provádění správního dozoru dělí na dvě fáze. První fáze, kdy 

probíhá samotná kontrola a tedy nedochází k zásahům do hmotněprávního postavení 

kontrolovaných subjektů (ale mohou jim být uloženy povinnosti, např. povinnost 

součinnosti s kontrolním orgánem), zároveň zde probíhají skutková zjištění, která se 

mohou stát podkladem pro budoucí rozhodnutí. Výsledkem této fáze je protokol. Druhá 

fáze, fakultativní, spočívá ve formálním rozhodování o právech a povinnostech 

kontrolovaných osob, tj. při zjištění porušení povinností v první fázi následuje opatření, 

ať už preventivní, nápravné nebo sankční.
91

  

3.1.6 Průběh kontroly OIP zaměřené na nelegální práci 

Oprávnění ke kontrole v oblasti zaměstnanosti zakotvují § 125 a § 126 odst. 1 

písm. a) a odst. 2. Průběh kontroly obecně upravuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
92

 Ve vztahu speciality ke kontrolnímu 

řádu jsou pak ZIP a ZoZ.
93

  

Kontrola se zahajuje z moci úřední, přičemž jsou podle § 5 kontrolního řádu 

možné tři způsoby zahájení (provedení prvního kontrolního úkonu). 

První možností je předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné 

osobě, která je přítomna na místě kontroly. Druhou možností je doručení oznámení o 

zahájení kontroly kontrolované osobě. Třetí možností je provedení prvního z 

kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole 

kontrolované osobě nebo jiné osobě přítomné na místě kontroly, pokud je provedení 

takových úkonů potřebné. 
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Pokud je kontrola podle prvního nebo třetího způsobu provedena bez 

přítomnosti kontrolované osoby, lze ji o zahájení kontroly informovat dodatečně. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, termín výkonu kontroly nemusí být kontrolované 

osobě předem sdělen. Na rozdíl od kontrol probíhajících na úseku BOZP nebo 

pracovněprávních vztahů a povinností, kdy často dochází k oznámení kontroly předem, 

utajení termínu kontroly je v tomto případě nezbytné pro dosažení účelu kontroly, tedy 

odhalení nelegálních pracovníků. Ohlášení kontroly by mohlo tento účel velmi snadno 

zmařit (zaměstnavatel by na den výkonu kontroly mohl jednoduše nechat své 

zaměstnance doma). 
94

 

Inspektoři jsou ke kontrole vybaveni velkým množstvím práv, uvedených v § 7 

ZIP a § 7 a 8 kontrolního řádu. Inspektor má právo např. právo vykonávat kontrolu, 

právo požadovat prokázání totožnosti zjištěných osob, právo dotazovat se zaměstnanců 

bez přítomnosti dalších osob. 

Podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna vytvořit 

podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho zákonných 

oprávnění a poskytovat k tomu potřebnou součinnost.  

V případě nesplnění této povinnosti se kontrolovaná osoba dopustí správního 

deliktu podle podnikajících fyzických nebo právnických osob podle § 16 odst. 2 

písm. a) kontrolního řádu, za který jí ve správním řízení může být podle § 16 odst. 2 

tohoto předpisu uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. 

V praxi však někdy bývá vymáhání těchto pokut problematické, protože osoby 

neposkytující součinnost jsou často v různém stádiu insolvenčního řízení, proto je 

potřeba už před zahájením správního řízení zvážit efektivitu uložení sankce.  

Při kontrole tedy kontrolovaná osoba musí umožnit kontrolujícímu vstup na 

místo kontroly a poskytnout mu dokumenty, o které požádá. V žádném případě však 

není povinna poskytovat kontrolujícímu dokumenty, o které nežádá, ani nemá povinnost 
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být aktivní při opatřování dalších důkazů proti sobě, za jejichž shromažďování je 

zodpovědný výlučně kontrolující. Pokud kontrolovaná osoba ze své vůle neposkytne 

kontrolujícímu dokument, o který si nepožádal, nemůže tato skutečnost být v žádném 

případě předmětem postihu za neposkytnutí součinnosti. O zákazu sebeobviňování by 

měl kontrolující kontrolovaného přiměřeně poučit. 

Inspektor má rovněž i povinnosti, upravené v § 9 kontrolního řádu. Inspektor je 

povinen zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a doložit 

zjištění potřebnými podklady, ale zároveň šetřit práva kontrolované osoby. Při zahájení 

kontroly je inspektor povinen prokázat se pověřením o kontrole (průkaz inspektora). 

Podle § 7 odst. 1 písm. a) ZIP je možné vykonávat kontrolu jen v přítomnosti zástupce 

kontrolované osoby. Velmi důležitou povinností je rovněž vyhotovení protokolu 

o kontrole a doručení jeho stejnopisu kontrolované osobě. 

Kontrola může probíhat několika způsoby. Buď může být vedena jako prohlídka 

prostor a fyzických na pracovišti kontrolované osoby
95

, nebo inspektor provést jen 

kontrolu dokumentů kontrolované osoby. Dokumenty mohou být prozkoumány jak na 

pracovišti kontrolované osoby, tak na pracovišti inspektorátu
96

 (místo a čas určuje 

inspektor). Kontrolu lze rovněž provádět v součinnosti s dalšími státními orgány, např. 

příslušníky Policie ČR, cizinecké policie nebo celních úřadů. 

Kontrolující je povinen o kontrolním zjištění vyhotovit ve lhůtě 30 dnů ode dne 

provedení posledního kontrolního úkonu (lze prodloužit na 60 dnů) protokol a doručit 

jeho stejnopis kontrolované osobě. 

Protokol musí obsahovat náležitosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) kontrolního 

řádu, mezi nimiž můžeme uvést např. označení kontrolujícího, kontrolovaného 

a předmětu kontroly, první a poslední úkon kontroly, kontrolní zjištění obsahující 

zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly 
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související s výkonem kontroly. 



40 

 

porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí, poučení 

o opravných prostředcích, datum a podpis kontrolujícího. 

Základním znakem protokolu by však měla být rovněž srozumitelnost. Tento 

znak sice není v kontrolním řádu uveden, podle mého názoru je velmi důležitý. 

Nesrozumitelnost protokolu má nepříznivé následky jak pro kontrolujícího (omezená 

použitelnost ve správním řízení, kde může být i jediným důkazem), tak pro 

kontrolovaného (neví, co je mu kladeno za vinu). Srozumitelnosti lze však dosáhnout 

pouze důsledným vzděláváním inspektorů v této oblasti se zaměřením na specifika 

jednotlivých druhů zaměstnavatelů a odborností. 

Protokol o kontrole není ve své povaze správním rozhodnutím, nezakládá, 

nemění ani neruší práva a povinnosti kontrolované osoby, ani mu nepředchází správní 

řízení. Jedná se pouze o důkazní prostředek, který lze užít v případném správní řízení 

a který může být vyvrácen jiným důkazem.
97

 

Protokol je možné předat na pracovišti kontrolované osoby nebo inspektorátu 

práce, doručit poskytovatelem poštovních služeb nebo doručit prostřednictvím datové 

schránky. Specifikem protokolů, které jsou výsledkem kontroly nelegální práce, je 

jejich podrobnost. Velmi často se podrobně popisuje průběh kontroly od začátku až do 

konce, uvádějí se rozhovory s osobami zjištěnými na pracovišti kontrolované osoby 

a kladou se důrazy i na nejmenší detaily. To je dáno složitostí prokazování nelegální 

práce v rámci správních řízení.
98

 

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole lze podle § 13 

kontrolního řádu podat námitky (inspektor musí kontrolovanou osobu o možnosti podat 

námitky poučit) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li 

stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší. Námitky se podávají písemně, musí z nich 
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být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění 

nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.  

Velmi často v praxi dochází k tomu, že kontrolovaná osoba v lepším případě 

požádá o prodloužení lhůty (ačkoliv toto není předvídáno, správní orgán následně může 

žádosti vyhovět a lhůtu prodloužit s ohledem na zásadu vycházení dotčeným osobám 

podle možností vstříc, uvedenou v § 4 správního řádu, na prodloužení však 

kontrolovaná osoba nemá právní nárok
99

), nebo v horším případě odešle inspektorátu 

dopis o tom, že podává námitky a sama si určí lhůtu, ve které doplní jejich náležitosti. 

Pokud v tomto případě stihne odeslat dokumenty v zákonné lhůtě, dojde k vyřízení 

námitek. V případě, že zákonnou lhůtu promešká, dojde k zamítnutí námitek jako 

nedůvodných (protože chybějí zákonné náležitosti). 

Námitky je podle § 14 možné vypořádat třemi způsoby. Prvním způsobem je 

autoremedura, kdy vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující může vyhovět do 7 dnů 

ode dne doručení námitek. 

Pokud k vyhovění nedojde, rozhoduje o námitkách nadřízená osoba 

kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení (lze prodloužit o dalších 30 dní 

při předchozím vyrozumění). Nadřízená osoba námitkám buď vyhoví, částečně jim 

vyhoví, nebo je zamítne. Pokud z námitek není zřejmé, proti jakému kontrolnímu 

zjištění směřují, chybí jim odůvodnění, byly podány opožděně nebo neoprávněnou 

osobou, nadřízená osoba kontrolujícího je zamítne jako nedůvodné (může být 

způsobeno i vlivem svévolného stanovení delší lhůty účastníkem, viz výše). 

Třetí možnost nastává, když je do vyřízení námitek zahájeno s kontrolovanou 

osobou správní řízení o uložení sankce nebo opatření k nápravě v přímé souvislosti se 

skutečností obsaženou v protokolu o kontrole. V tom případě lze se souhlasem 

nadřízené osoby kontrolujícího námitky vyřídit v rámci tohoto správního řízení. 

Nadřízenou osobou, která rozhoduje o námitkách, se podle § 4 odst. 2 rozumí 

vedoucí kontrolního orgánu anebo osoba jím k tomu pověřená, tj. vedoucí inspektor 
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příslušného oblastního inspektorátu práce nebo osoba, kterou vyřízením námitek 

pověřil, což může být např. vedoucí útvaru, v němž působí inspektor, který protokol 

vydal. 

Co se týče nákladů spojených s kontrolou, lze říci, že vzniklé náklady nese 

osoba, které tyto náklady vznikly. Tedy náklady vzniklé kontrolnímu orgánu 

v souvislosti s výkonem kontroly nese kontrolní orgán a náklady vzniklé kontrolované 

osobě nebo povinné osobě v souvislosti s výkonem kontroly nesou tyto osoby.
100
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4. Právní postih nelegální práce 

Vzhledem k nezákonnosti nelegální práce je zřejmé, že stát bude proti ní 

bojovat. Právní řád zná několik možností právního postihu za nelegální práci. Nejčastěji 

se jedná o ukládání pokut za přestupky nebo správní delikty v rámci správních řízení. 

Tato kapitola se zaměří převážně na správní trestání, popíše průběh správního řízení, 

přestupky a správní delikty, které lze v souvislosti s nelegální prací spáchat a sankce, 

které lze uložit a zmíní se rovněž o správních deliktech souvisejících s nelegální prací. 

Další druh postihu je trestněprávní, o kterém se však zmíním spíše okrajově. 

4.1. Postih v rámci správního práva 

4.1.1 Přestupky 

Obecným právním předpisem, který upravuje problematiku přestupků, je zákon 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 2 tohoto zákona 

se přestupkem myslí zaviněné jednání (vyžaduje se tedy subjektivní odpovědnost 

pachatele), porušující nebo ohrožující zájem společnosti, které je za přestupek výslovně 

označeno buď v zákoně o přestupcích, nebo v jiném zákoně. Přestupku se může dopustit 

pouze nepodnikající fyzická osoba, příp. pokud se nedopustila závadného jednání 

v souvislosti se svou podnikatelskou činností.
101

 Odpovědnost za přestupek zaniká, 

pokud od jeho spáchání uplynul jeden rok.
102

 

Zvláštním zákonem se pro oblast zaměstnanosti myslí zákon o zaměstnanosti, 

který v § 139 odst. 1 a 2 uvádí následující: 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona, 

b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení, 

c) vykonává nelegální práci, 

d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo 

                                                 

101
 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, 

xxviii, 464 s. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-283-0. s. 420-421 
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e) nesplní oznamovací povinnost podle § 87. 

f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, 

g) jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, 

neprokáže svou totožnost podle § 132. 

(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel 

a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením 

nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, 

b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 

podílu stanovenou v § 81, 

c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro 

účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, 

d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci 

v tomto zákoně stanovenou, 

e) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede 

neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo 

f) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci 

pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1. 

Pro účely této práce jsou podstatné přestupky podle odst. 1 písm. c), d), e), f) 

a g) a podle odst. 2 písm. d) a f). Přestože se samotné nelegální práce týkají jen 

přestupky podle odst. 1 písm. c), d) a f), ostatní přestupky jsou s tématem tak silně 

spojeny, že považuji za důležité je rovněž zmínit. Níže si rozebereme jednotlivé 

přestupky. 

 Přestupek podle § 139 odst. 1 písm. c) spočívá v samotném výkonu nelegální práce 

fyzickou osobou, přičemž ZoZ nerozlišuje výkon podle § 5 písm. e) bod 1 a bod 2. 

Za výkon nelegální práce může být podle § 139 odst. 3 písm. c) fyzické osobě 

uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč. 

 Přestupek podle § 139 odst. 1 písm. d) spočívá v umožnění výkonu nelegální práce 

ve dvou případech: V prvním případě se jedná o umožnění výkonu závislé práce 

mimo pracovněprávní vztah, přičemž nezáleží na tom, jestli je práce vykonávaná 
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jako zastřený pracovní poměr nebo jako bezesmluvní práce. Ve druhém případě se 

jedná o umožnění výkonu práce cizinci, který buď nevlastní zákonem vyžadované 

povolení k zaměstnání, pracuje v rozporu s ním, nebo v rozporu se zaměstnaneckou 

nebo modrou kartou, a zároveň převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) 

ZP. Za tento přestupek může být podle § 139 odst. 3 písm. c) uložena pokuta až do 

výše 5 000 000,- Kč.  

 Přestupek podle § 139 odst. 1 písm. e) spočívá v nesplnění oznamovací povinnosti 

podle § 87 ZoZ, podle jehož odst. 1 má fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se 

zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby uvedené v tomto 

paragrafu vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této 

smlouvy, informovat o této činnosti příslušnou krajskou pobočku úřadu práce. 

Obdobně platí tato povinnost, pokud za trvání zaměstnání nastane skutečnost, na 

jejímž základě cizinec povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou 

kartu už nepotřebuje. Splnění oznamovací povinnosti zákonným způsobem má za 

následek povědomí kontrolních orgánů o tomto zaměstnanci, v důsledku čehož se 

podstatně ztěžuje užívání tohoto cizince pro výkon nelegální práce. Za nesplnění 

této povinnosti může být podle § 139 odst. 3 písm. c) uložena pokuta až do výše 

100 000,- Kč. 

 Přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) spočívá v umožnění výkonu práce cizinci, 

který nemá, je-li zvláštním zákonem vyžadované, platné povolení k pobytu na 

území České republiky. Za umožnění výkonu práce cizinci bez platného povolení 

k pobytu lze fyzické osobě podle § 139 odst. 3 písm. c) uložit pokutu až do výše 

5 000 000,- Kč. 

 Přestupek podle § 139 odst. 1 písm. g) spočívá v neprokázání vlastní totožnosti 

osobou zdržující se na pracovišti kontrolované osoby a konající práci. Tato 

povinnost je stanovena § 132 ZoZ, podle kterého je osoba konající práci na 

kontrolovaném pracovišti povinna svou totožnost prokázat občanským průkazem 

nebo cestovním dokladem. Tento přestupek by měl plnit hlavně preventivní funkci, 

jejímž důsledkem by měl být co možná nejhladší průběh kontroly. Za tento 

přestupek může být této osobě uložena podle § 139 odst. 3 písm. f) pokuta až do 

výše 200 000,- Kč. 
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 Přestupek podle § 139 odst. 2 písm. d) spočívá v nesplnění zákonné oznamovací 

nebo evidenční povinnosti. S oznamovací povinností odkazuji na přestupek podle 

odst. 1 písm. e). Evidenční povinnost podle § 102 odst. 2) ZoZ spočívá v povinnosti 

vedení seznamu zaměstnanců uvedených v tomto odstavci, který rovněž stanovuje 

údaje, které má evidence obsahovat. Za nesplnění této povinnosti může být podle 

§ 139 odst. 3 písm. c) uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč. 

 Přestupek podle § 139 odst. 2 písm. f) spočívá v nepřítomnosti dokladů 

prokazujících existenci pracovněprávního vztahu na pracovišti kontrolované osoby. 

Tuto povinnost upravuje § 136 odst. 1 ZoZ, který stanovuje, že fyzická osoba 

jakožto zaměstnavatel musí mít na pracovišti kopie dokladů prokazujících existenci 

pracovněprávního vztahu za předpokladu, že tato osoba oznámila OSSZ den nástupu 

zaměstnance do zaměstnání, zakládající mu účast na nemocenském pojištění. Jedná 

se o velmi čerstvý přestupek.
103

 Možnost prokázat existenci pracovněprávního 

vztahu výrazně pomáhá kontrolnímu orgánu k odhalování nelegálně pracujících 

osob. Za nesplnění této povinnosti může být podle § 139 odst. 3 písm. d) uložena 

pokuta až do výše 500 000,- Kč. 

4.1.2 Správní delikty 

Pojem správních deliktů používá teorie ve dvojím významu: v širším smyslu se 

správními delikty rozumí jak přestupky (upravené zákonem o přestupcích), tak správní 

delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob (upravené správním řádem). 

V užším smyslu se správními delikty rozumí právě správní delikty právnických osob 

a podnikajících fyzických osob, jejichž obecná úprava se nachází ve správním řádu. 

Vzhledem k tomu, že o přestupcích pojednává předchozí kapitole, pojednává tato 

kapitola pouze o správních deliktech v užším smyslu. 

Správní delikty můžeme vymezit jako protiprávní jednání, jehož znaky jsou 

uvedeny v zákoně a za které správní orgán ukládá sankci stanovenou v takovém 

zákoně.
104

 Tímto zákonem se pro účel postihu správních deliktů na úseku zaměstnanosti 

rozumí ZoZ. Za správní delikty odpovídá zaměstnavatel, tedy buď právnická osoba, 
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 V zákoně o zaměstnanosti je od 1. 1. 2015, kam byl přidán novelou č. 136/2014 Sb. 
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 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, xxxiv, 792 s. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3. s. 448. 
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nebo i fyzická osoba, ale pouze za předpokladu, že se správního deliktu dopustila v 

rámci své podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. Obecnou procesní 

úpravu správních deliktů najdeme ve správním řádu. 

Velkým rozdílem oproti přestupkům je pojetí odpovědnosti za správní delikty – 

v případě správních deliktů se totiž nevyžaduje zavinění, odpovědnost je tedy 

objektivní.
105

 Nejedná se však o absolutní objektivní odpovědnost, liberační důvod 

můžeme najít v § 141 odst. 1 ZoZ, podle kterého „právnická osoba za správní delikt 

neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, 

aby porušení právní povinnosti zabránila.“ 

Odpovědnost za správní delikt zaniká podle § 141 odst. 3 ZoZ za předpokladu, 

že o něm nezahájí správní orgán řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl 

(subjektivní lhůta), nejpozději však do 3 let ode dne spáchání deliktu (objektivní 

lhůta).
106

 Ustanovení subjektivní lhůty je však problematické z důvodu, že mnohdy není 

jasné, kdy přesně nastal den, ve který se správní orgán o porušení práva dozvěděl, což je 

problematické hlavně při kontrolách trvajících déle, kdy se tento den může vyskytovat 

rozmezí až několik měsíců. Pro právníka, který má vést správní řízení je samozřejmě 

nejjistější ho zahájit do 1 roku ode dne zahájení kontroly, což se ovšem v praxi ne vždy 

povede. 

Jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů můžeme nalézt v § 140 odst. 1 

a 2 ZoZ: 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí tím, že 

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona, 

b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při 

zprostředkování zaměstnání tento zákon nebo dobré mravy, 

c) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo 
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d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci 

v tomto zákoně stanovenou. 

e) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. 

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu 

tím, že jako zaměstnavatel 

a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením 

nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, 

b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 

podílu stanovenou v § 81, 

c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro 

účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, 

d) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede 

neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo 

e) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci 

pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1. 

Pro účely této práce jsou podstatné správní delikty podle odst. 1 písm. c), d), e), 

a podle odst. 2 písm. e). Přestože se samotné nelegální práce týkají jen správní delikty 

podle odst. 1 písm. c), e), ostatní správní delikty jsou s tématem tak silně spojeny, 

že považuji za důležité je rovněž zmínit. Vzhledem k tomu, že tyto správní delikty jsou 

až na detaily stejné jako přestupky podle § 139 odst. 1 a 2, uvedené v předchozí 

kapitole, nepovažuji za nezbytné se jimi opět zabývat. Jedinou podstatnou odlišnost 

představuje výše pokut za umožnění výkonu nelegální práce, která jako přestupek činí 

5 000 000,- Kč, jako správní delikt je její výše dvojnásobná, tj. 10 000 000,- Kč. Pokutě 

za tento správní delikt věnuji samostatnou podkapitolu na konci kapitoly týkající se 

správního postihu. 
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4.1.3 Správní řízení o uložení pokuty 

Právní postih za správní delikty podle § 140 ZoZ je vykonáván ve správních 

řízeních, která vedou v 1. stupni oblastní inspektoráty práce, ve 2. stupni pak SÚIP.
107

 

Definici správního řízení nalezneme v § 9 správního řádu, který zní: „Správní řízení je 

postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci 

zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se 

v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.“ 

Správní řízení je zahajováno pouze z moci úřední podle § 46 správního řádu. Jeho 

subjekty jsou na jedné straně SÚIP nebo příslušný oblastní inspektorát práce a na straně 

druhé je to účastník řízení, o jehož právech a povinnostech je rozhodováno. 

Správní řízení je možno zahájit dvěma způsoby – oznámením o zahájení 

správního řízení podle § 46 odst. 1 správního řádu, nebo příkazem podle § 150 odst. 1 

a 2 správního řádu. Správní řízení je zahájeno dnem doručení oznámení nebo příkazu. 

V oznámení o zahájení řízení musí správní orgán mj. vymezit předmět řízení, rovněž 

může oznámení spojit s jiným úkonem v řízení, např. s nařízením ústního jednání. 

Druhou možností zahájení správního řízení je vydání příkazu podle § 150 odst. 1 

a 2. Ten je možné vydat za předpokladu, že správní orgán považuje skutkové zjištění za 

prokázané. Pro vydání příkazu může (ale nemusí) být jediným podkladem kontrolní 

protokol pořízený orgánem, který vede správní řízení. Příkaz je druhem správního 

rozhodnutí ve smyslu § 67 a násl. správního řádu, musí tedy plnit náležitosti, které na 

rozhodnutí tyto paragrafy klade. Příkaz musí být písemný, musí obsahovat výrokovou 

část, odůvodnění a poučení. Obecně platí, že příkaz není třeba odůvodňovat tak 

důkladně jako rozhodnutí, obzvláště pokud se jedná o první úkon v řízení. Jeho 

výhodou je tedy rychlost a efektivita. 

Vzhledem k tomu, že vydání příkazu neumožňuje účastníkovi využít některých 

jeho zákonných práv před jeho vydáním, např. právo vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí, lze proti příkazu podat odpor podle § 150 odst. 3 správního řádu, a to ve 

lhůtě 8 dnů, která se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného 
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vyhotovení příkazu.
108

 Odpor nemusí být odůvodněn. Podáním odporu se příkaz ruší 

a v řízení se pokračuje. Pokud není odpor podán vůbec, nebo je opoždění, příkaz se 

stává pravomocným a vykonatelným.  

V průběhu řízení si správní orgán opatřuje podklady pro vydání rozhodnutí. 

Podkladem může být v podstatě cokoliv, v § 50 odst. 1 správního řádu je uveden pouze 

demonstrativní výčet, např. to mohou být návrhy účastníků, důkazy
109

, skutečnosti 

známé správnímu orgánu z úřední činnosti apod. Podklady si opatřuje správní orgán, 

k čemuž je účastník povinen poskytnout součinnost. Správní orgán si opatřuje podklady 

svědčící jak pro, tak proti tomu, komu má být uložena povinnost. V oblasti nelegální 

práce je nejvyužívanějším podkladem protokol o kontrole. Platí ovšem, že protokol není 

nevyvratitelným důkazem pro uložení sankce. Pokud účastník řízení dodá jiné důkazy, 

které protokol zpochybňují nebo vyvracejí.
110

 Správní orgán může ve věci nařídit ústní 

jednání, pokud je to nezbytné k naplnění účelu řízení nebo to stanoví zákon
111

. Pokud 

ústní jednání nenařídí, provádí pouze dokazování mimo ústní jednání. Účastníci mají 

rovněž podle § 36 správního řádu právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou 

dobu řízení, mohou v řízení vyjádřit své stanovisko, také musejí mít před vydáním 

rozhodnutí právo se vyjádřit k podkladům, na nichž má toto rozhodnutí vzniknout. 

Poté správní orgán bez zbytečného odkladu vydá rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí 

se řídí § 67 a násl. správního řádu. Pokud zákon nestanoví něco jiného, musí být 

rozhodnutí písemné. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část (v níž uvede řešení předmětu 

řízení a ustanovení právních předpisů, z nichž toto řešení vychází), odůvodnění (proč 

správní orgán rozhodl tak, jak rozhodl, na základě jakých podkladů, jaké důkazy 

provedl a proč, …)a poučení o opravných prostředcích (jestli je možné se odvolat, 

v jaké lhůtě a od kdy se tato lhůta počítá a který orgán bude o odvolání rozhodovat). 

Proti rozhodnutí správního orgánu je možné podat odvolání podle § 81 až § 93 

správního řádu, případně lze podat podnět k přezkumu pravomocného rozhodnutí podle 

                                                 

108
 Lhůta se řídí podle § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu - připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli 

nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den 
109

 Podle § 51 a násl. správního řádu 
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 ŠUBRT, Bořivoj. Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů. 1. vyd. Olomouc: ANAG, c2009, 

271 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-526-9. s. 45 
111

 To je rozdíl oproti § 74 zákona o přestupcích, podle něhož je ústní jednání povinné. 
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§ 94 až § 99 správního řádu. Jako mimořádný opravný prostředek může účastník řízení 

podat žádost o obnovu řízení podle § 100 správního řádu. 

Účastník má rovněž možnost nápravy i v rámci správního soudnictví. Tato 

možnost je upravena v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů. Mohou být použity některé žaloby uvedené v § 4 tohoto zákona, tj. žaloba 

proti rozhodnutí vydaným správním orgánem či žaloba proti nezákonnému zásahu 

správního orgánu. Opravnými prostředky ve správním soudnictví jsou kasační stížnost 

a návrh na obnovu řízení. 

Rovněž považuji za důležité zmínit i institut odpovědnosti za škodu vzniklou 

kontrolovaným osobám v souvislosti s výkonem kontroly. Tento institut je upraven 

zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní 

rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů. Podle § 5 tohoto zákona stát odpovídá za škody způsobené jednáním svých 

úředníků, kterou způsobili buď rozhodnutím (mj. ve správním řízení) nebo nesprávným 

úředním postupem. V právním státě by tato otázka neměla být přehlížena 

a kontrolované osobě by měly být nahrazené škody, které jí byly způsobeny 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Pokud by k takové skutečnosti 

došlo, vzniká poškozenému nárok na náhradu škody, který lze vymáhat soudní cestou. 

4.1.4 Správní vyhoštění 

V souvislosti s nelegální prací cizinců podle § 5 písm. e) bod 2 a 3 ZoZ je možné 

proti cizinci využít institut správního vyhoštění. Podle § 118 zákona o pobytu cizinců na 

území ČR se správním vyhoštěním rozumí „ukončení pobytu cizince na území, které je 

spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit 

cizinci vstup na území členských států Evropské unie.“ V praxi je však potřeba 

rozlišovat správní vyhoštění, které se považuje za správní opatření, a vyhoštění v rámci 

trestního práva, které chápe vyhoštění jako druh trestu.
112
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 ČIŽINSKÝ, Pavel. Cizinecké právo: komentář. Vyd. 1. Praha: Linde Praha, 2012, 373 s. Beckovy 
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Za výkon nelegální práce cizincem, tedy pokud je cizinec zaměstnán na území 

ČR bez oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání, v případech kdy je toto 

povolení podmínkou výkonu zaměstnání, hrozí správní vyhoštění až na 5 let.
113

 Pokud 

dojde ke správnímu vyhoštění cizince z důvodu, že byl na území ČR nelegálně zaměstnáván 

bez povolení k pobytu nebo bez povolení k zaměstnání, hradí náklady spojené s tímto 

vyhoštěním osoba, která cizince zaměstnala. Pokud tato osoba nemůže náklady uhradit, 

hradí je subdodavatel, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu, v rámci jejíhož plnění byl 

cizinec zaměstnán. Případně hradí náklady každý, kdo na základě svých obchodních smluv 

o zaměstnávání cizinců věděl nebo vědět měl a mohl.114 Dále v tomto paragrafu zákon 

stanovuje výjimky 

4.1.5 Nelegální práce a nedostatek písemné formy 

Správní delikt na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr podle § 25 odst. 1 písm. b) ZIP, spočívající v neuzavření písemné 

pracovní smlouvu, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je 

deliktem velice podobným správnímu deliktu umožnění výkonu nelegální práce podle 

§ 140 odst. 1 písm. c), e). V obou případech je shodným znakem neexistence písemného 

právního jednání zakládajícího pracovněprávní vztah mezi smluvními stranami.
115

  

Rozdíl však můžeme spatřovat ve vůli pachatele. V případě nedostatku písemné 

formy existuje vůle uzavřít pracovní poměr, se všemi důsledky z toho vyplývajícími, 

avšak došlo pouze k jejich ústnímu uzavření. K písemnému neuzavření pracovního 

poměru dochází často jen nedbalostí, protože obzvláště drobní živnostníci jakožto 

zaměstnavatelé mnohdy neznají příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona 

o inspekci práce a domnívají se, že ústní uzavření stačí. Jedná se např. o situaci, kdy se 

jeden dělník (OSVČ) domluví s několika přáteli, že mu vypomůžou další den v práci 

a on jim za to dá nějaký peněžní obnos nebo naturální protiplnění. Ve správném případě 

by měl zároveň uzavřít písemnou dohodu o provedení práce podle § 75 ZP se všemi 

náležitostmi včetně odměny. K tomu však v praxi příliš nedochází. Naproti tomu, při 
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 § 123 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území ČR 
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správním deliktu umožnění výkonu nelegální práce však vůle k uzavření pracovního 

poměru od počátku přítomna nebyla. 

V praxi je hranice mezi těmito delikty tenká a pro kontrolní orgán bývá často 

velmi obtížné rozeznat, o který z nich se jedná. K pomoci s jejich rozlišením se mimo 

jiné využívá dokumentu s názvem „Záznam o poskytnutí úplných a pravdivých 

informací“ (jeho přesný název se často mění), který při kontrole vyplňují osoby 

zastižené na pracovišti. Pokud tyto osoby dovedou na položené otázky správně 

odpovědět, s vysokou pravděpodobností se jedná o pouhý nedostatek písemné formy. 

Jednotlivé otázky dokumentu jsou však interním dokumentem SÚIP, nelze je tedy ze 

zřejmých důvodů zveřejnit. Nicméně ani tento způsob není dokonalý a obzvláště 

u zahraničních pracovníků může jeho použití představovat kvůli jazykové bariéře 

problém. Konečnou kvalifikaci pak provádí příslušný správní orgán v průběhu 

správního řízení. 

Horní hranice pokuty činí za oba správní delikty shodně 10 000 000,- Kč. 

Vzhledem k výše uvedenému je však zřejmé, že nedostatek písemné formy má mnohem 

nižší společenskou škodlivost, ve správních řízeních jsou za něho tedy ukládány nižší 

pokuty. Toho jsou si však vědomi i mnozí zaměstnavatelé, kteří se pak snaží i nelegální 

práci prezentovat jako nedostatek písemné formy. Vzhledem k povaze správního 

trestání, kdy odpovědnost za zjištění skutkového stavu nese správní orgán, však musí 

tento orgán prokázat, že se jednalo o nelegální práce, a ne o pouhý nedostatek písemné 

formy. V tomto smyslu se rovněž vyjadřuje i judikatura NSS, který v rozsudku sp. zn. 7 

Ads 52/2014-40 ze dne 14. 5. 2014, ve kterém uvedl následující: 

„Jelikož stěžovatel ve svém rozhodnutí vůbec nehodnotil obsah právního jednání 

žalobce a J. B. z hlediska ust. § 34 odst. 1, § 75 a § 76 odst. 4 zákoníku práce a formu 

tohoto právního jednání z hlediska ust. § 20 odst. 1 a 2 zákoníku práce a pro své závěry 

o neexistenci pracovněprávního vztahu neučinil ani dostatečná skutková zjištění, 

uzavřel krajský soud zcela správně, že na základě obsahu správního spisu nelze učinit 

závěr o spáchání správního deliktu dle ust. § 140 odst. 1 písm. c) zákona 

o zaměstnanosti. 
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Výkon neohlášené závislé práce je bezesporu negativním jevem, nicméně správní 

orgán musí odlišovat dvě rozdílné situace, které představují spáchání dvou rozdílných 

správních deliktů. Jestliže osoba umožní výkon nelegální práce – tj. výkon závislé práce, 

aniž by byla vůbec uzavřena platná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo 

dohoda o provedení práce, jedná se o přestupek dle ust. § 139 odst. 1 písm. d) zákona 

o zaměstnanosti nebo o správní delikt dle ust. § 140 odst. 1 písm. c) zákona 

o zaměstnanosti. Jestliže ale takovou smlouvu či dohodu uzavře, avšak nikoliv písemně, 

jedná se o přestupek dle ust. § 12 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce nebo 

o správní delikt dle ust. § 25 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce.“ 

S ohledem na výše uvedené se domnívám, že vzhledem ke složitosti dokazování 

nelegální práce a s odkazem na judikaturu NSS by vždy měly správní orgány posuzovat 

citlivě a se vší pečlivostí, jestli se v konkrétním případě skutečně jedná o nelegální 

práci, nebo jen nedostatek písemné formy. Střízlivější posuzování těchto jevů by mohlo 

do budoucna také snížit počet soudních řízení v této oblasti a ulevit tak přetíženým 

soudům. 

4.1.6 K výši pokuty za umožnění výkonu nelegální práce 

V lednu 2012 došlo dvěma novelizací zákona o zaměstnanosti ke zvýšení pokuty 

za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce, uvedené v § 140 odst. 1 písm. c) 

a e). Nový rozsah pokut za tyto delikty činil 10 000 000,- Kč, nejméně však 250 000,- 

Kč. Zvýšení horní hranice nemusí nutně znamenat zvýšení výše ukládaných pokut, její 

funkce je spíše preventivní, kdy se snaží odradit potenciální pachatele. O to větší 

kontroverze vyvolala dolní hranice. Už samotné stanovení dolní hranice správní sankce, 

téměř bezprecedentní v rámci českého právního řádu, výrazně omezuje možnost 

správního uvážení při ukládání sankce, obzvláště pro podnikající fyzické osoby. 

K tématu likvidační sankce k jinému případu se vyjádřil NSS např. v usnesení 

sp. zn. 1 As 9/2008-133 ze dne 20. 4. 2010 výslovně uvádí, že „Správní orgán 

ukládající pokutu za jiný správní delikt je povinen přihlédnout k osobním a majetkovým 

poměrům pachatele tehdy, pokud je podle osoby pachatele a výše pokuty, kterou lze 

uložit, zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy 
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příslušný zákon osobní a majetkové poměry pachatele v taxativním výčtu hledisek 

rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí.“ 

Minimální výší pokuty se v jiném případě zabýval i Ústavní soud, když v právní 

větě nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/02 ze dne 13. 8. 2002 uvedl, že „Zákonem stanovená 

minimální výše pokuty musí být nastavena tak, aby umožňovala alespoň do určité míry 

zohlednit majetkové a osobní poměry delikventa, v daném případě tak, aby uložení 

pokuty, byť i v minimální výši, nemělo pro delikventa likvidační účinek, případně aby 

nezpůsobovalo, že podnikatelská činnost po značné (několikaleté) časové období ztratí 

jakýkoliv smysl. Není respektována tato zásada, jedná se o takový zásah do majetkových 

práv jednotlivce, jež vzhledem ke své intenzitě představuje porušení čl. 11 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně 

základních práv a svobod. Současně zakládá porušení čl. 1 Listiny, neboť způsobuje 

zásadní nerovnost subjektů v oblasti sociální.“ 

Není divu, že minimální hranice vzbudila velký rozruch v rámci odborné 

veřejnosti. Někteří odborníci se rovnou domnívali, že by spodní hranice měla být buď 

bez náhrady zrušena, nebo alespoň řádově snížena (a zároveň by mělo dojít k doměření 

odvodů do státního rozpočtu.
116

 

Osobně naprosto souhlasím s tímto článkem. Podle mého názoru byla minimální 

hranice sankce od počátku špatná vzhledem k tomu, jakým způsobem omezovala 

správní uvážení rozhodujícího orgánu. Vzhledem k obrovskému množství kombinací 

pachatelů, jejich majetkových poměrů, rozsahu spáchaného deliktu a dalším okolnostem 

nemůže být ani řeč o možnosti zvážení všech okolností k uložení tak velké pokuty (byť 

podle litery zákona nejnižší) tak, jak k tomu vybízí § 141 odst. 2 ZoZ. Takovou výši 

sankce bych přirovnal ke kobercovému bombardování
117

 – nebere na nikoho ohled 

a prostě ničí – bez kompromisu a bez slitování. Ať už se jedná o mediálně známé 
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případy
118

 nebo případy neznámé, došlo podle mého názoru tímto krokem jak ke 

zbytečným nespravedlnostem, tak i ke snížení důvěry občanů v právní řád. 

Není tedy divu, že došlo ke změně, a to hned ze dvou stran. Zákonodárce 

novelou ZoZ č. 136/2014 Sb. měl v úmyslu snížit spodní hranici sazby na pětinu, tj. na 

50 000,- Kč. Novela měla nabýt účinnosti 1. 1. 2015. Než novela nabyla účinnosti, 

rozhodl Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ze dne 9. 9. 2014 o zrušení celé věty 

týkající se spodní hranice („nejméně však ve výši 250 000 Kč“) pro rozpor s čl. 1, čl. 4 

odst. 4, čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Podle názoru Ústavního 

soudu
119

 tehdy platná právní úprava „brání řádné individualizaci konkrétního případu, 

neboť spodní hranice pokuty je stanovena v takové výši, že omezuje rozhodující správní 

orgány přihlédnout ke specifickým okolnostem různých případů, jakož i k osobám 

delikventů a jejich majetkovým poměrům. Do těchto majetkových poměrů může 

v některých případech zasáhnout se značnou intenzitou, a jde proto o zjevně 

nepřiměřenou výši spodní hranice pokuty, která dosahuje ústavní dimenze. (…) 

Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí správních orgánů by nemohla být v důsledku 

posuzované právní úpravy v nezanedbatelném množství případů spravedlivá, a tedy ani 

ústavně konformní.“ Nález vešel v platnost dnem vyhlášení, tj. 16. 9. 2014. Vzhledem 

k tomu už tak k 1. 1. 2015 nebylo co novelou nahradit.  

V současné době je v zákoně stanovena pouze horní hranice sazby ve výši 

10 000 000,- Kč. Domnívám se, že takto nastavená pokuta je nejrozumnější s ohledem 

na obrovskou šíři situací, které mohou v souvislosti s nelegální prací nastat. Bohužel se 

obávám, že dojde k opětovnému zavedení spodní hranice, a to ve výši 50 000,- Kč tak, 

jak zákonodárci navrhovali před nálezem ÚS. Ačkoliv se jedná pouze o pětinu původní 

hodnoty, pořád může být tato pokuta pro některé subjekty likvidační. Proto doufám, 

že zákonodárci vezmou velkou variabilitu případů nelegální práce v úvahu a nechají 

právní úpravu na současné úrovni. 

                                                 

118
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4.2 Postih v rámci trestního práva 

Základní hmotněprávní normou trestního práva je zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v rámci něhož můžeme najít skutkové podstaty 

související s nelegální prací. Ačkoliv nelegální práce sama o sobě není trestným činem, 

její důsledky trestnými už být mohou. 

Nelegální práce (nebo spíše její důsledky) se dotýká trestného činu zkrácení 

daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 TZ a trestného činu neodvedení 

daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 TZ. 

Tyto trestné činy se vztahují na fyzické osoby-zaměstnavatele, kteří ve větším rozsahu 

(nejméně 50 000,- Kč
120

) zkrátí nebo neodvedou za své zaměstnance povinné platby. 

Nejrelevantnějším trestným činem v souvislosti s nelegální prací je neoprávněné 

zaměstnávání cizinců podle § 342 TZ: „Kdo soustavně, opakovaně, za zvlášť 

vykořisťujících pracovních podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná 

nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se zdržuje neoprávněně na území České 

republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání, pokud je podle jiného právního 

předpisu vyžadováno.“ 

Tato skutková podstata navazuje na Rámcové rozhodnutí Rady EU 2002/946/SVV 

o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu 

a pobytu ze dne 28. 11. 2002. Opět se jedná o úmyslný trestný čin, jehož pachatelem se 

může stát kdokoliv. Objektem tohoto trestného činu je zájem na boji s nelegální 

migrací, snížení počtu nových členů zločineckých gangů (které často rekrutují nové 

členy mezi ilegálními přistěhovalci), snaha o dodržování pracovněprávních předpisů 

a zároveň ochrana trhu práce, který může být velkou migrační vlnou ohrožen.
121

 

Nelegální práce se často týká právnických osob, proto rovněž považuji za 

nezbytné upozornit na trestní odpovědnost právnických osob podle zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 

                                                 

120
 Hranice výše škody a prospěchu upravuje § 13 TZ. 

121
 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, 976 s. 

Student (Leges). ISBN 978-80-7502-044-4.s. 782-783 
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předpisů, účinný od 1. 1. 2012. Výše uvedené trestné činy, tj. § 240, § 241 a § 342 TZ, 

které mají souvislost s nelegální prací, mohou být podle § 7 TOPO spáchány 

i právnickou osobou, která pak může za tyto činy čelit postihu. 

Tresty a ochranná opatření jsou uvedeny v § 14 a násl. TOPO, přičemž zákon 

upravuje osm druhů trestů: nejpřísnějším trestem je trest zrušení právnické osoby 

(považován za obdobu trestu smrti), uložit ho lze pouze za předpokladu, že činnost takto 

potrestané právnické spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo 

trestných činů. Pravomocným rozhodnutím vstoupí tato právnická osoby do likvidace. 

Fakticky může ke zrušení právnické osoby dojít i uložením jiného trestu, např. zákazem 

činnosti, který může mít v určitých případech stejný likvidační následek. Ostatními 

tresty propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz plnění veřejných 

zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací 

a subvencí a uveřejnění rozsudku. Jediné ochranné opatření upravené TOPO je zabrání 

věci podle § 26 tohoto zákona. 
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5. Statistiky nelegální práce 

Státní úřad inspekce práce vydává každoročně Roční souhrnnou zprávu o výsledcích 

kontrolních akcí provedených inspekcí za příslušný rok. Tyto zprávy jsou pak 

publikovány na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce.
122

 Roční 

souhrnné zprávy se věnují všem oblastem kontroly, pro účely této práci budu uvádět 

pouze statistiky týkající se nelegální práce. 

Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2011 běží projekt v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, 

výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, díky jehož 

finančním prostředků probíhá kontrolní činnost zaměřená na boj proti nelegálnímu 

zaměstnávání, budu se věnovat pouze souhrnným zprávám za roky 2012 (první celý 

rok, po který běžel projekt) a 2014 (pravděpodobně poslední celý rok, po který běžel 

projekt), kdy porovnám trendy v boji proti nelegální práci. 

5.1 Roční souhrnná zpráva za rok 2012 

V roce 2012 proběhlo celkem 36 047 kontrol, které byly zaměřeny na 

odhalování nelegálního zaměstnávání, z toho bylo 5 789 mimořádných. Na základě 

těchto kontrol bylo zkontrolováno 25 392 zaměstnavatelů, z toho 10 687 právnických 

osob a 14 705 podnikajících fyzických osob. Nelegální práce byla objevena v 1 716 

případech, tj. cca 6,76% kontrol. Odhaleno bylo celkem 5 078 nelegálně pracujících 

osob – 3 041 občanů ČR, 432 občanů zemí EU a 1 605 cizinců ze zemí mimo EU.  

Na základě kontrolních zjištění bylo za umožnění výkonu nelegální práce nebo 

za výkon nelegální práce uloženo 870 pokut v celkové výši 174 020 400,- Kč. 

                                                 

122
 Zprávy můžeme nalézt na stránce http://www.suip.cz/rocni-zpravy/  
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5.2 Roční souhrnná zpráva za rok 2013 

V roce 2013 proběhlo celkem 36 101 kontrol, které byly zaměřeny na 

odhalování nelegálního zaměstnávání, z toho bylo 2 465 mimořádných. Na základě 

těchto kontrol bylo zkontrolováno 34 997 zaměstnavatelů, z toho 16 362 právnických 

osob a 18 635 podnikajících fyzických osob. Nelegální práce byla objevena v 1 375 

případech, tj. necelá 4% kontrol. Odhaleno bylo celkem 3 170 nelegálně pracujících 

osob – 1 394 občanů ČR, 295 občanů zemí EU a 1 481 cizinců ze zemí mimo EU.  

Na základě kontrolních zjištění bylo za umožnění výkonu nelegální práce nebo 

za výkon nelegální práce uloženo 252 pokut v celkové výši 81 632 500,- Kč, přičemž 

dalších 757 pokut bylo v době vydání této zprávy ve stádiu návrhu nebo řízení. 

5.3 Roční souhrnná zpráva za rok 2014 

V roce 2014 proběhlo celkem 15 911 kontrol, které byly zaměřeny na 

odhalování nelegálního zaměstnávání, z toho bylo 690 mimořádných. Na základě těchto 

kontrol bylo zkontrolováno 15 642 zaměstnavatelů, z toho 7 504 právnických osob 

a 8 138 podnikajících fyzických osob. Nelegální práce byla objevena v 1 118 případech, 

tj. cca 7% kontrol. Odhaleno bylo celkem 2 072 nelegálně pracujících osob – 1 238 lidí 

občanů ČR, 184 lidí občanů zemí EU a 650 cizinců ze zemí mimo EU.  

Na základě kontrolních zjištění bylo za umožnění výkonu nelegální práce nebo 

za výkon nelegální práce uloženo 293 pokut v celkové výši 51 448 000,- Kč, přičemž 

dalších 348 pokut v celkové výši cca 50 000 000,- Kč bylo v době vydání této zprávy ve 

stádiu návrhu nebo řízení. 

5.4 Shrnutí informací 

Jak vyplývá ze statistik, kontrolní činnost v oblasti nelegální práce se v roce 

2014 přesunula od kvantity ke kvalitě. Přestože došlo ke snížení absolutního počtu 

kontrol o více než 50%, počet případů nelegální práce se téměř nezměnil. Inspektoři 

začali místo plošných kontrol provádět cílené, čímž došlo k velkému zvýšení efektivity. 
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Další zajímavá informace vyplývající ze statistik je počet uložených 

a neuložených pokut. Do dne vypracování souhrnné zprávy za rok 2014 bylo uloženo 

o 16% pokut méně, než bylo pokut v probíhajících řízeních nebo návrzích, za rok 2013 

byl rozdíl mezi uloženými pokutami a probíhajícími řízeními o pokutách (příp. návrhy 

pokut) dokonce přibližně trojnásobný. Domnívám se, že příčinou byla, i v této práci 

zmiňovaná, minimální výše pokuty za tyto správní delikty ve výši 250 000,- Kč, která 

způsobila, že velké množství účastníků řízení raději využilo služeb advokátů a používali 

více procesních prostředků obrany (odvolání i správních žalob) než v řízeních ostatních, 

např. v oblasti BOZP. Dále vidím chybu v nesprávném nastavení počtu inspektorů 

a právníků, kdy na málo právníků připadá velký počet inspektorů, takže velké množství 

pokut čeká na vyřízení, zatímco od inspektorů proudí další návrhy. A čím delší doba 

uplyne od spáchání deliktu, tím menší šance je na to, že pachatel dobrovolně uloženou 

pokutu zaplatí. 
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Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na shrnutí problematiky nežádoucího jevu 

nelegální práce a jeho soukromoprávních i veřejnoprávních důsledků pro zúčastněné 

strany, dále na posouzení, zda je stávající právní úprava dostatečná a v návaznosti na 

toto zjištění navrhnout některé změny, které by mohly v budoucnu vést k její redukci. 

Jedním z cílů práce bylo právní vymezení nelegální práce a jejích druhů, spolu 

s jejími právními důsledky pro jednotlivé subjekty a zároveň snaha o nástin některých 

řešení, jak by se dala nelegální práce omezit. Existují tři základní typy nelegálního 

zaměstnávání, a to zastřený pracovněprávní poměr, bezesmluvní práce a nelegální práce 

cizinců. Jak dokazují závěry ročních souhrnných zpráv orgánů inspekce práce, všechny 

tři typy jsou výraznou měrou zastoupeny na trhu práce. 

Důvodů, proč tomu tak je, můžeme nalézt hned několik. Nejdůležitější je 

samozřejmě finanční prospěch, kdy dochází pro všechny zúčastněné k razantní úspoře. 

Avšak i přes výraznou snahu orgánů inspekce práce je nelegální práce velmi využívána, 

protože je její dokazování velmi složité. Je to jak z důvodu problematičnosti samotné 

právní úpravy, tak i z důvodu stále se rozvíjející judikatury, která dokazování stále 

zpřísňuje, čímž někdy spíše chrání zaměstnavatele před kontrolními orgány.  

Dalším cílem bylo zhodnocení právní úpravy kontroly nelegální práce a zároveň 

postihu tohoto negativního společenského jevu. Bylo zjištěno, že kontrole se věnuje 

několik správních orgánů, a to v první řadě orgány inspekce práce, dále celní úřady 

a částečně i Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky. Dohled nad nimi (s výjimkou 

celních úřadů) pak vykonává MPSV. Tyto orgány pak v některých případech 

spolupracují i s ozbrojenými silami státu, hlavně s Policií ČR a Cizineckou policií. 

Kontroly probíhají buď na základě podnětů, nebo na základě plánu kontrol 

vytvořeného podle předchozích zkušeností inspektorů v některých odvětvích, kde je 

vyšší předpoklad pro výkon nelegální práce (např. maloobchod, pohostinství, 

stavebnictví, …), případně mohou nastat následné kontroly u subjektů, které buď byly 

už za tento delikt potrestány, nebo se při předchozí objevily nesrovnalosti, které mohou 
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nasvědčovat nelegálnímu zaměstnávání. I přes velkou snahu kontrolních orgánů se však 

ročně podaří zkontrolovat pouze malou část zaměstnavatelů.  

K 31. 12. 2015 navíc končí projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost s názvem „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu 

komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, pomocí něhož byly 

kontroly orgánů inspekce práce financovány, přičemž stále není jasné, jak bude po jeho 

konci probíhat další kontrola a postih nelegální práce. Z toho důvodu bude velmi 

zajímavé sledovat situaci v této oblasti. 

Jsem přesvědčen o tom, že jsem splnil všechny cíle, které jsem si vytyčil v úvodu 

práce. Závěrem bych chtěl dodat, že téma nelegální práce je velmi komplexní a jeho 

pojmutí v celé šíři bohužel není v rámci rozsahu diplomové práce možné. Proto jsem 

vždy uvedl jen nejpodstatnější aspekty daného problému, a to v různé hloubce podle 

toho, jak jsem je považoval za důležité. S výběrem tématu práce jsem velmi spokojen, 

protože mi umožnil podstatným způsobem rozvinout znalosti a dovednosti, které jsem 

nabyl při zaměstnání. 
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Shrnutí 

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. 

  



 

Summary 

This thesis deals with selected issues of illegal work and its punishment, 

especially in terms of administrative offences. It focuses, in particular, on terminology 

related to illegal work, inspection activities of the labour inspection office and 

punishment of illegal work in administrative proceedings. 

The main reason why I have selected this topic is because I have been interested 

in labour law ever since I was studying it as a compulsory subject. There is a broad 

range of topics to choose from in labour law, but I have chosen the area of illegal work 

because of my previous experience from working in regional inspectorate of the State 

Labour Inspection Office, based in Ústí nad Labem, as this topic falls into its scope of 

authority. 

The main goal of this thesis is to provide a theoretical definition of illegal work, 

to describe the inspection procedure of employers and administrative procedure 

regarding the inspected entities. Furthermore, one of the goals of this thesis is to point 

out certain deficiency in current legal framework, especially regarding practical 

problems with the application of law. 

The prologue introduces the topic of illegal work, defines structure of this thesis 

and its mains goals. The thesis itself is then divided into four chapters. 

The first chapter focuses on dependent work. Here, we can find the legal 

definition of dependent work, including its change that came into force on 1 January 

2012. The features of dependent work are described in this chapter, both those included 

in the Labour Code, and those that are derived from the judicial practice. 

The second chapter covers the illegal work itself. The concept of illegal work 

and its development is defined here. Furthermore, I describe specific types of illegal 

work, i.e. fictitious self-employment (the so-called “švarcsystém”), non-contractual 

work and illegal work of foreigners. This chapter also contains a variety of 

countermeasures used to fight against illegal work. 



 

The third chapter focuses on the inspection activities conducted by the public 

service offices that participate in employment matters, especially those dealing with 

illegal work. The specific public service offices are described here, focusing on the 

inspection and supervisory activities of the regional labour inspection offices. The 

aforementioned subject also includes the process of inspection and some of it specifics. 

The fourth chapter analyses possible legal sanctions that can be imposed on 

offenders in administrative proceedings with focus on administrative punishments in 

proceedings conducted by the regional labour inspection offices. 

The fifth chapter shows relevant statistics about activities of the labour 

inspection offices. 

The closing part of this thesis summarizes the information and findings 

contained in the thesis and presents conclusions derived from it. 
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