
Shrnutí 

Tématem této diplomové práce je „Ochrana dětské práce – výkon umělecké, 

kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte“.  

První kapitola nabízí historický exkurz do vývoje právní úpravy dětské práce na 

českém území. Jedny z prvních předpisů na ochranu dětí při práci byly vydány již na konci 

18. století. Největší rozvoj nastal v průběhu 19. století a především za tzv. První republiky. 

Úprava dětské práce se od roku 1966 dostala do zákoníku práce č. 65/1965 Sb., kde 

vydržela (i po přijetí nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) až do přijetí občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. 

V druhé kapitole se zaměřujeme na mezinárodní aspekt ochrany dětské práce. 

Významnou roli zde sehrává na globální úrovni především Organizace spojených národů 

a její přidružené organizace Dětský fond OSN (UNICEF) a Mezinárodní organizace práce. 

Zásluhou těchto organizací byly přijaty klíčové dokumenty jako např. Úmluva o právech 

dítěte z r. 1989, Úmluva MOP č. 138, o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání z r. 1973 

či Úmluva MOP č. 182, o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem 

dětské práce z r. 1999. 

Kromě Organizace spojených národů a činnosti jejích přidružených organizací 

pojednává druhá kapitola též o činnosti na regionální úrovni, kterou představuje Rada 

Evropy. K nejvýznamnějším dokumentům týkajících se probíraného tématu patří beze 

sporu Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z r. 1950 a Evropská sociální 

charta z r. 1961. 

V současnosti určitě nejvýznamnější vliv na české právo má právo Evropské unie, 

kterým se zabývá kapitola třetí této práce. Detailně je rozebrána především Směrnice Rady 

č. 94/33/ES ze dne 22. 6. 1994, o ochraně mladistvých pracovníků. 

V kapitole čtvrté a poslední pojednáváme o současné právní úpravě dětské práce. 

V úvodu této kapitoly je rozebrán vliv občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na pracovní 

právo s důrazem na oblast dotýkající se našeho tématu – na pracovněprávní subjektivitu. 

Detailnímu rozboru je pak podroben zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který ve 

svých § 121 až 124 obsahuje právní úpravu výkonu umělecké, kulturní, sportovní 



a reklamní činnosti dítěte. Zaměřujeme se zde hlavně na žádost o povolení výkonu 

činnosti, řízení o této žádosti, obsahové náležitosti povolení a další aspekty související 

s výkonem činnosti, např. náhradu škody či bezpečné pracovní podmínky. Výklad této 

kapitoly je závěrem doplněn o kontrolní mechanismus, který obsahuje zákon o inspekci 

práce č. 251/2005 Sb. 

V závěru je obsaženo hodnocení stávající právní úpravy v České republice a její 

srovnání s právem mezinárodním a právem Evropské unie. Z právního pohledu je úprava 

dětské práce v České republice dostačující a poměrně jasná. 

 


