
Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je nelegální práce a její postih, přičemž hlavním 

cílem práce je z velkého rozsahu tohoto tématu analyzovat nejdůležitější instituty 

s nelegální prací související, identifikovat relevantní právní předpisy a rovněž poukázat 

na některé problematické otázky právní úpravy či aplikační praxe. Text je systematicky 

rozdělen do tří hlavních kapitol, a to na oblast závislé práce, nelegální práce a postih 

nelegální práce. 

Úvodní kapitola této práce se zabývá závislou prací, jejíž vymezení je nezbytnou 

podmínkou k dalšímu výkladu o nelegální práci a jejím postihu. Po krátkém úvodu do 

legislativní historie a zákonného vymezení tohoto pojmu následující text pojednává o 

jednotlivých definičních zákonných znacích a následně i o podmínkách výkonu závislé 

práce. Dále je zmíněna judikatura Nejvyššího správního soudu a s tím související další 

znaky, které soud vymezil nad rámec zákonné definice. 

Druhá kapitola je již věnována hlavnímu tématu, kterým je nelegální práce. Po 

vymezení předmětné zákonné definice nelegální práce a krátkém připomenutí jejího 

legislativního vývoje je výklad rozdělen dle jednotlivých druhů nelegální práce 

s ohledem na znění zákonné definice, a to na zastřené pracovněprávní vztahy, 

bezesmluvní práci a nelegální práci cizinců. 

Cílem třetí kapitoly je vymezení postihu nelegální práce. Po obecném úvodu do 

problematiky, včetně pojednání o kontrolní činnosti a kontrolních orgánech, je další 

výklad o sankcích členěn na oblast správního trestání v rámci odvětví správního práva a 

na sankce v rámci práva trestního. S ohledem na větší relevanci k tématu diplomové 

práce je větší pozornost v této kapitole věnována sankcím dle správního práva,  

kde jsou mimo jiné vymezeny skutkové podstaty přestupků a správních deliktů 

vztahujících se k nelegální práci dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Zmíněna je rovněž problematika stanovení spodní hranice pokuty 

ukládané za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce a její legislativní vývoj. 

V poslední části této kapitoly pak jsou připomenuty relevantní sankce ukládané v rámci 

trestního práva. 


