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Úvod 

Tématem této diplomové práce je jedna ze zásadních (lze říci i základních) 

problematik oboru pracovního práva, a to téma nelegální práce a jejího postihu. Práce, 

ať už ve formě závislé či ve formě samostatně výdělečné činnosti, je důležitou součástí 

lidského života, proto se svým charakterem jedná o téma aktuální. Vedle obecného 

zájmu o pracovní právo mne k výběru tématu mimo jiné motivovala i skutečnost, že 

problematika nelegální práce se zabývá samotnou podstatou pracovního práva a při 

analýze tématu je třeba jít až na základy tohoto právního oboru včetně rozboru toho, co 

je předmětem regulace základních pracovněprávních předpisů. Jistým důsledkem výše 

uvedeného je však velká komplexnost a šíře okruhů, které s nelegální prací a potažmo 

jejím postihem blízce souvisí, přičemž mnoho z nich by si zasloužilo bližší rozbor jako 

samostatné téma diplomové práce. Cílem této práce tak není postihnout všechny 

souvislosti, které jsou provázány s nelegální prací napříč celým právním řádem, ale 

v rámci tří větších okruhů dle dělení této práce, které jsou dále členěny na podkapitoly a 

oddíly, pojednat o důležitých aspektech předkládané problematiky. Téma nelegální 

práce bylo ve větší či menší míře diskutováno od počátku devadesátých let vždy 

převážně v závislosti na vývoji ekonomické situace a stavu poptávky a nabídky na trhu 

práce. 

V současné době, kdy Český statistický úřad na svých webových stránkách k měsíci 

dubnu uvádí obecnou míru nezaměstnanosti očištěnou od sezónních vlivů pouze ve výši 

4,4%,
1
 by i s ohledem na nedostatek pracovních sil na trhu práce bylo možné shledat 

nelegální práci jako méně aktuální či upozaděné téma. Opak je však pravdou, neboť 

v návaznosti na stav trhu práce můžeme sledovat vyšší aktivitu zaměstnavatelů, kteří se 

snaží často řešit nedostatek pracovníků na zahraničních pracovních trzích, zpravidla 

východně od České republiky, a to ne vždy zcela v souladu s pracovněprávními 

předpisy.  

                                                      
1
 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - duben 2017. Czso.cz [online]. 2017  

[cit. 2017-06-01]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-

ekonomicke-aktivity-duben-2017  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-duben-2017
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ekonomicke-aktivity-duben-2017
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Výše uvedené potvrzuje i statistika za rok 2016, kterou Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR uvedlo v dubnu letošního roku na svých webových stránkách,
2
  

kdy během 9 308 kontrol provedených během loňského roku zaměřených na nelegální 

zaměstnávání bylo zjištěno 760 nelegálně pracujících občanů ČR, 193 občanů jiných 

států Evropské unie a 1337 občanů třetích zemí. I pomyslný rekordman za loňský rok ve 

výši pokuty uložené v souvislosti s nelegální prací své „ocenění“ ve formě pokuty ve 

výši 10.000.000,- Kč obdržel za nelegální zaměstnávání skupiny šestnácti občanů 

Vietnamské socialistické republiky.
3
 

Jak již bylo uvedeno výše, téma nelegální práce a jejího postihu směřuje k samotné 

podstatě pracovního práva, proto zcela stěžejním pro tuto problematiku je vymezení 

pojmu závislá práce, na který odkazuje i samotná definice nelegální práce obsažená 

v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Bližší pojednání k pojmu závislá práce, stručné přiblížení jeho legislativního vývoje a 

především rozbor definičních znaků, a to ať zákonných či dovozených judikaturou, 

bude obsahem první kapitoly této diplomové práce. 

Po vymezení závislé práce bude druhá kapitola této diplomové práce věnována 

hlavnímu tématu – práci nelegální. Blíže bude pojednáno zejména o zastřených 

pracovněprávních vztazích, pojem veřejnosti známý především pod označením 

„švarcsystém“. V souladu se zákonnou definicí nelegální práce bude dále definována 

bezesmluvní práce, často označovaná jako práce „na černo“, přičemž v poslední části 

této kapitoly bude rozebrána právní úprava nelegální práce cizinců spolu se 

souvisejícími instituty. 

Název této diplomové práce odkazuje rovněž na postih, resp. sankce ukládané 

v souvislosti s nelegální prací, což bude tématem posledního většího okruhu dle 

zvoleného členění. Právní postih za výkon či umožnění výkonu nelegální práce bude 

rozčleněn na oblast sankcí v rámci správního práva a na oblast práva trestního. V rámci 

správního trestání, kterému bude věnováno více prostoru z důvodu vyšší relevance 

k předkládanému tématu, bude zhodnocen i legislativní vývoj spodní hranice pokuty 

                                                      
2
 Inspektoři práce provedli téměř 27 tisíc kontrol. Ubylo smrtelných pracovních úrazů. Mpsv.cz [online]. 

2017 [cit. 2017-06-07]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/30289  

3
 Tamtéž. 

http://www.mpsv.cz/cs/30289
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ukládané za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce, což je téma, které nejen 

v odborné veřejnosti rezonovalo poměrně dlouhou dobu. 

Cílem této diplomové práce je tedy ucelené pojednání o tématu nelegální práce, 

vymezení základních pracovněprávních předpisů, ze kterých je třeba při analýze právní 

úpravy vycházet, vymezení druhů nelegální práce a institutů s tímto tématem 

souvisejících v rámci výše uvedených tří okruhů, přičemž hlavní pozornost bude 

v rámci výkladu definice pojmu nelegální práce věnována zastřeným pracovněprávním 

vztahům a práci bezesmluvní, a současně právní úpravu přijatou zákonodárcem 

konfrontujeme s judikaturními závěry soudů.  

Předkládaná diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 20. 6. 2017, není-li 

výslovně uvedeno datum pozdější.  
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1. Závislá práce 

Snaha o vymezení pojmu závislé práce byla a je v posledních letech předmětem 

mnoha odborných diskuzí, publikací i soudních rozhodnutí. Důvod, proč tomu tak je, je 

zřejmý. Pojem práce (obecně) lze definovat jako uvědomělou lidskou činnost, jejímž 

cílem je dosažení výsledku, jenž je člověku určitým způsobem užitečný. Předmět 

pracovního práva je však užší, neboť objektem zájmu pracovního práva nejsou vztahy 

vznikající při práci obecně, ale objektem pracovního práva je pouze práce závislá.
4
 

Důležitost odlišení závislé práce od výkonu samostatné výdělečné činnosti 

(vykonávané na základě živnostenského oprávnění či dle zvláštních právních předpisů), 

společenské úsluhy či práce dobrovolnické spočívá v několika aspektech.  

Z hlediska ekonomického existují mezi závislou prací a prací jako OSVČ značné 

rozdíly v daňových povinnostech a povinných odvodech na pojistném v oblasti práva 

sociálního zabezpečení. Tento rozdíl se může negativně projevit v případě, kdy se 

strany snaží zastřít výkon závislé práce tak, aby vzbudily zdání, že jde o samostatnou 

výdělečnou činnost. Jak bude dále pojednáno v druhé kapitole této diplomové práce, 

tyto pokusy smluvních stran jsou motivovány zejména značnou ekonomickou 

výhodností (především pak pro zaměstnavatele), což se v České republice projevilo 

takřka okamžitě s přechodem na tržní ekonomiku po roce 1989.
5
 

Sociální aspekt naproti tomu bez ohledu na ekonomickou výhodnost nebo 

nevýhodnost je veden myšlenkou, že zaměstnanec by jako slabší smluvní strana při 

výkonu závislé práce měl požívat zvláštní ochrany, čehož se zákonodárce snaží 

dosáhnout kogentními ustanoveními zákoníku práce. „Má-li pracovní právo svou 

ochrannou funkci skutečně naplňovat, musí zajistit, aby se jím garantované ochrany 

dostalo každému, pro koho je se zřetelem k obsahu a povaze vztahu, v němž pro jiného 

vykonává práci, určena. Pokud by byla určitá skupina osob vykonávajících závislou 

                                                      
4
 STRÁNKSKÝ, Jaroslav. Pojem závislá práce a jeho význam pro vymezení předmětu pracovního práva. 

In Dana Hrabcová. Pracovní právo 2012. Závislá práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 22-41, 20 s. ISBN 978-80-210-6084-5, s. 22. 

5
 BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2015. xxv, 1613 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, s. 30-31. 
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práci z uplatnění této ochrany vyloučena, způsobilo by to jednak neúčinnost normativní 

regulace pravidel pracovního práva, což je stav značně problematický z hlediska úcty a 

důvěry k právu coby nástroji působení na sociální realitu jako takovému, a jednak 

riziko vzniku sociálního dumpingu, sociálního vyloučení, segmentace trhu práce a 

dalších vysoce problematických jevů.“
6
 Lze uzavřít, že sociální aspekt má z hlediska 

účelu regulace pracovního práva zásadnější význam. 

Samotná definice pojmu závislá práce je tedy stěžejní pro zodpovězení otázky, co je 

předmětem regulace pracovního práva. Z tohoto hlediska se zdá být překvapivé, že 

pozitivní právo poskytlo zákonnou definici pojmu závislé práce až 1. 1. 2007 s účinností 

současného zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb. Na druhé straně některé právní řády 

si vystačí pouze s judikaturním vymezením pojmu závislá práce, což nepochybně vede 

k větší flexibilitě práva a schopnosti lépe reagovat na dynamický vývoj pracovního trhu 

a společnosti vůbec. 

1.1 Definice pojmu závislá práce 

Původní znění § 2 odst. 4 ZP definovalo závislou práci takto: „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.“
7
 

Zákonná definice s sebou přinesla bezesporu větší právní jistotu, nicméně i přes to 

se téměř ihned po účinnosti zákona stala předmětem stále sílící kritiky, neboť dle 

mnohých autorů směšovala identifikační znaky závislé práce spolu s podmínkami jejího 

výkonu.
8,

 
9
 Na první pohled zřetelnou slabinou této definice byla skutečnost, že v sobě 

                                                      
6
 STRÁNKSKÝ, Jaroslav. Pojem závislá práce a jeho význam pro vymezení předmětu pracovního práva. 

In Dana Hrabcová. Pracovní právo 2012. Závislá práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 22-41, 20 s. ISBN 978-80-210-6084-5, s. 22. 

7
 § 2 odst. 4 ZP ve znění účinném do 31. 12. 2011. 

8
 BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2015. xxv, 1613 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, s. 33. 
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zahrnovala devět definičních znaků závislé práce. Při takovémto počtu definičních 

znaků se v praxi zpravidla určité znaky ukáží jako určující, jiné naopak jako znaky 

méně zásadní, což s sebou přináší v konečném důsledku poměrně zásadní aplikační 

nejasnosti. Současně vyvstala otázka, zda je za této situace třeba, aby byly všechny 

znaky splněny kumulativně, či některé znaky mají rozhodující povahu a jiné znaky 

definice je za určitých podmínek možné opomenout.
10

 I přesto, že myšlenka zákonné 

definice pojmu závislá práce je rozhodně správnou cestou k větší právní jistotě, její 

přílišná složitost může být, dle mého názoru, naopak nechtěným a těžko vyvratitelným 

argumentem stran, které se snaží zastřít výkon závislé práce. V případě, že je třeba 

splnit kumulativně příliš mnoho znaků tak, aby se určitý vztah stal předmětem regulace 

pracovního práva, je z praktického pohledu adresáta právní normy jednodušší nesplnit 

jeden ze znaků a z této regulace se tak vyvázat než naopak splnit kumulativně všechny 

zákonem požadované znaky.  

Zákonodárce na výše uvedenou kritiku reagoval přijetím zákona č. 365/2011 Sb., 

kterým s účinností k 1. 1. 2012 novelizoval znění § 2 ZP. Novela ve vztahu k definici 

závislé práce v zásadě znamenala rozdělení původní kostrbaté a příliš složité definice do 

dvou odstavců: 

„(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.“
11

  

Dle důvodové zprávy k zákonu č. 365/2011 Sb. tak první odstavec upravuje čtyři 

definiční znaky závislé práce, přičemž do druhého odstavce byly zákonodárcem 

odděleny podmínky, za kterých musí být závislá práce vykonávána.
12

 

                                                                                                                                                            
9
 ŠUBRT, Bořivoj a TREZZIOVÁ, Dana. Závislá práce, nelegální práce a „švarcsystém“ od 1. 1. 2012 – 

I. část. Práce a mzda. Wolters Kluwer, 2011, 59(12), 16-22. ISSN 0032-6208, s. 19. 

10
 ŠTEFKO, Martin. Výkon závislé práce. Časopis pro právní vědu a praxi. 2008, roč. 16, číslo 4, str. 

337-345, s. 339. 

11
 § 2 odst. 1 a 2 ZP. 
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I přes to, že hlasy odborné veřejnosti byly vyslyšeny a původních devět 

kumulativních znaků definice závislé práce bylo zúženo více než o polovinu na znaky 

čtyři (někdy se lze dokonce setkat s názory, že definice obsahuje pouze tři znaky, neboť 

první a třetí znak obsažený v definici § 2 odst. 1 ZP jsou značně obsahově propojeny),
13

 

byla trochu rozpačitě přijímána skutečnost, že odměňování za výkon závislé práce bylo 

zařazeno až do druhého odstavce, čímž se z odměny za závislou práci jako definičního 

znaku rozhodného pro posouzení, zda se jedná o závislou práci, stal pouze důsledek 

jejího výkonu.
14

  

Je pravdou, že vyloučení odměny z definičních znaků závislé práce bylo kvitováno 

zejména kontrolními orgány na úseku zaměstnanosti. Za účinnosti původního znění 

definice závislé práce do 31. 11. 2011 bylo při kontrole nezbytné, aby kontrolní orgán 

při podezření na výkon nelegální práce prokázal naplnění všech znaků definice, včetně 

výkonu závislé práce za mzdu, plat nebo odměnu za práci,
15

 neboť jak v minulosti 

opakovaně judikoval Nejvyšší správní soud, závislá práce nemůže být vykonávána bez 

nároku na odměnu.
16

 Úřad práce jako kontrolní orgán měl nelehkou úlohu, neboť 

prokázat takovou skutečnost bylo často více než obtížné, a to zejména v případech, kdy 

byla odměna vyplacena hotově bez jakéhokoli dokladu. Zaměstnanci a zaměstnavateli 

pak jen stačilo shodně tvrdit, že žádná mzda, plat či odměna vyplacena nebyla a nemůže 

se tak jednat o výkon závislé práce. Postih takového jednání ve světle nešťastné definice 

účinné do konce roku 2011 byl tak velmi složitý. Po novele provedené zákonem  

č. 365/2011 Sb. a zúžení definičních znaků závislé práce se kontrolní orgány zaměřily 

při podezření na výkon nelegální práce výhradně na prokázání znaků uvedených v  

                                                                                                                                                            
12

 Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

13
 PICHRT, Jan in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 142. 

14
 STRÁNKSKÝ, Jaroslav. Pojem závislá práce a jeho význam pro vymezení předmětu pracovního práva. 

In Dana Hrabcová. Pracovní právo 2012. Závislá práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 22-41, 20 s. ISBN 978-80-210-6084-5, s. 30. 

15 VALÍČEK, Adam. Úplata jako důsledek výkonu závislé práce. Epravo.cz [online]. 2014  

[cit. 2017-02-23]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/uplata-jako-dusledek-vykonu-zavisle-

prace-94107.html  

16
 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 4 Ads 175/2011-92, ze dne 23. 3. 2012. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/uplata-jako-dusledek-vykonu-zavisle-prace-94107.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/uplata-jako-dusledek-vykonu-zavisle-prace-94107.html
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§ 2 odst. 1 ZP. Otázka úplatnosti již tedy kontrolujícími osobami nebyla zkoumána 

s ohledem na její irelevanci ve vztahu k novému znění zákonné definice závislé práce.
17

 

V důsledku toho tak ani argumenty kontrolovaných osob o tom, že práce nebyla konána 

za úplatu, nebyly zohledňovány. 

Krajské soudy, jako soudy správní, několik let po novele ZP dávaly při posuzování 

výkonu nelegální práce a související otázky úplatnosti kontrolním orgánům za pravdu, a 

to až do vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu, který je z hlediska pracovního 

práva a definice závislé práce, potažmo výkonu práce nelegální, zcela zásadní. Tímto 

rozsudkem je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014,  

č. j. 6 Ads 46/2013 – 37, ve kterém se Nejvyšší správní soud vyjádřil k otázce 

definičních znaků závislé práce a jejich posouzení. S ohledem na zásadní význam 

tohoto rozhodnutí se v jeho světle níže podíváme na jednotlivé definiční znaky závislé 

práce, jak jsou definovány v § 2 odst. 1 ZP, a později i na podmínky jejího výkonu 

uvedené v odstavci následujícím. 

Ještě než budou v této práci rozebrány jednotlivé definiční znaky závislé práce, bude 

alespoň rámcově nastíněn skutkový stav, kterým se NSS zabýval ve výše uvedeném 

rozhodnutí. 

Provedením kontroly ze strany pracovníků Oblastního inspektorátu práce pro 

Jihomoravský kraj a Zlínský kraj v prodejně textilu bylo zjištěno, že žalobkyně (neteř 

majitelky obchodu) obsluhovala zákazníky, přijímala peníze a vydávala zboží, přičemž 

předmětem této kontroly bylo právě dodržování zákazu výkonu nelegální práce. V době 

kontroly v provozovně majitelka prodejny nebyla přítomna a byla na místo přivolána 

telefonicky žalobkyní až po prokázání se ze strany kontrolního pracovníka. Majitelka 

poté, co se dostavila to prodejny, uvedla, že nikoho ve své prodejně nezaměstnává a 

žalobkyně u ní nepracuje. Dle jejího tvrzení jí žalobkyně pouze vypomáhala v době, kdy 

ona sama nemohla být v prodejně přítomna. Kontrolní pracovník následující den za 

účasti tlumočníka majitelku prodejny poučil, že se jedná o nelegální výkon závislé práce 

a nařídil odstranit zjištěné nedostatky, na což majitelka reagovala uzavřením dohody o 

                                                      
17

 VALÍČEK, Adam. Úplata jako důsledek výkonu závislé práce. Epravo.cz [online]. 2014 

[cit. 2017-02-23]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/uplata-jako-dusledek-vykonu-zavisle-

prace-94107.html  

https://www.epravo.cz/top/clanky/uplata-jako-dusledek-vykonu-zavisle-prace-94107.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/uplata-jako-dusledek-vykonu-zavisle-prace-94107.html
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provedení práce s žalobkyní a doručením jejího opisu spolu s průvodním dopisem 

oblastnímu inspektorátu práce s tím, že neměla tušení, že porušuje zákon.  

Oblastní inspektorát zahájil s žalobkyní správní řízení o přestupku výkonu nelegální 

práce. Obhajoba žalobkyně spočívala v tvrzení, že nemohla vykonávat závislou práci 

mimo pracovní poměr, neboť nebyla vůči majitelce prodejny v podřízeném postavení, 

neměla rozvrženou pracovní dobu a ani nebyla příjemcem žádné odměny za svou 

pomoc, nicméně s těmito argumenty neuspěla jak před správními orgány, tak ani před 

krajským soudem, což žalobkyni vedlo až k podání kasační stížnosti. Jak bude 

pojednáno níže u jednotlivých znaků závislé práce, vztah nadřízenosti a podřízenost 

spolu s problematikou odměňování za výkon práce je pro posouzení dané situace 

stěžejní. 

V této souvislosti nesmějí být opomenuty ani argumenty oblastního inspektorátu, 

které korespondují s tím, jak byly již nastíněny postupy kontrolních orgánů na úseku 

zaměstnanosti po novele zákoníku práce od 1. 1. 2012. Státní úřad inspekce práce, jako 

žalovaný v řízení o kasační stížnosti, v rozhodnutí o odvolání i ve svém vyjádření ke 

kasační stížnosti žalobkyně argumentoval rozdílností předcházející a současné právní 

úpravy definice závislé práce. Dle jeho tvrzení tím, že plat, mzda nebo odměna již 

nepatří dle § 2 odst. 1 ZP mezi definiční znaky závislé práce a tedy nebylo třeba v tomto 

směru vůbec vést dokazování.
18

 

1.2 Zákonné znaky závislé práce 

Pro závislou práci je charakteristický její výkon v rámci organizační podřízenosti 

zaměstnance vůči zaměstnavateli. Výkon závislé práce ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízeností zaměstnance je z hlediska judikatury znak zcela 

stěžejní a s ohledem na dosavadní rozhodovací činnost soudů ho lze zřejmě označit i za 

znak nejdůležitější. Vztah nadřízenosti a podřízenosti je dán důsledkem určité závislosti 

zaměstnance na zaměstnavateli, přičemž zpravidla se bude jednat o závislost 

                                                      
18

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j. 6 Ads 46/2013 – 37, ze dne 13. 2. 2014. 
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ekonomickou (finanční).
19

 „Organizační podřízenost zaměstnance bude tedy základním 

právním rysem pracovněprávních vztahů jako vztahů závislé práce a bude tedy i 

nezbytným rysem odlišujícím tyto vztahy od vztahů občanskoprávních a 

obchodněprávních.“
20

 

S výkonem závislé práce ve vztahu vzájemné nadřízenosti a podřízenost úzce 

souvisí její další definiční znak obsažený v § 2 odst. 1 ZP, a to výkon závislé práce dle 

pokynů zaměstnavatele. Zaměstnavatel je oprávněn dávat zaměstnanci pokyny a 

zaměstnanec je povinen tyto pokyny respektovat.
21

 Zaměstnavatel tedy svými pokyny, 

ať už osobně či prostřednictvím jiné osoby v postavení řídícího pracovníka v rámci 

organizační struktury zaměstnavatele, direktivně určuje obsah závislé práce, která je 

zaměstnancem vykonávána. Se zadáváním pracovních úkolů pak samozřejmě souvisí i 

potřeba a možnost kontroly ze strany zaměstnavatele, znovu zpravidla prostřednictvím 

řídících pracovníků. 

Závislá práce je zaměstnancem vykonávána osobně a zaměstnanec se tedy při jejím 

výkonu nemůže dát zastoupit (např. v případě nemoci nebo jiné překážky v práci na 

straně zaměstnance). Pokud by tomu tak nebylo, znamenalo by to, že osoba 

vykonávající práci je pouhým dodavatelem díla či služby a druhé osobě nezaleží na 

tom, která konkrétní osoba službu či dílo provede. Z takového vztahu mezi stranami by 

pak bylo spíše než o pracovněprávním vztahu možno hovořit o vztahu 

obchodněprávním.
22

 

V pracovněprávním vztahu zaměstnance a zaměstnavatele je to právě zaměstnavatel, 

kdo vytváří podmínky pro výkon závislé práce, poskytuje vlastní kapitál a prostředky a 

je to on, kdo nese zejména ekonomické riziko úspěchu či neúspěchu.  

                                                      
19 STÁDNÍK, Jaroslav a KIELER, Petr. Závislá práce a odměna jako její znak. Práce a mzda [online]. 

2014, (5) [cit. 2017-02-23]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d45151v56466-zavisla-prace-a-odmena-jako-jeji-znak/  

20
 PAVLÁTOVÁ, Jarmila. Několik poznámek k vymezení závislé práce a práce nelegální. In Dana 

Hrabcová. Pracovní právo 2012. Závislá práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 

konference. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 42-50. 9 s. ISBN 978-80-210-6084-5, s. 44. 

21
 BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2015. xxv, 1613 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, s. 33. 

22
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 6 Ads 46/2013 – 37, ze dne 13. 2. 2014. 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d45151v56466-zavisla-prace-a-odmena-jako-jeji-znak/
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d45151v56466-zavisla-prace-a-odmena-jako-jeji-znak/
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Naproti tomu zaměstnanec s ohledem na svou závislost na zaměstnavateli toto 

podnikatelské riziko nenese, ale náleží mu plnění v souladu se zákoníkem práce a tím, 

co si se zaměstnavatelem smluvně ujedná. Současně s tím zaměstnanec v souladu s výše 

uvedenou organizační podřízeností nevystupuje na trhu vlastním jménem.
23

 Ve vztahu 

k hodnotám vytvořeným zaměstnancem při výkonu závislé práce je pak typickým 

projevem tohoto znaku skutečnost, že zaměstnavatel má práva k dílu, které zaměstnanec 

vytvořil v rámci plnění jeho povinností z pracovněprávního vztahu.
24

 Souhrnně lze tyto 

dílčí znaky označit za znak výkonu závislé práce jménem zaměstnavatele. 

1.3 Další znaky závislé práce dle judikatury 

Definice závislé práce v podobě, kterou jí zákonodárce dal novelou účinnou od 

počátku roku 2012, obsahuje v § 2 odst. 1 ZP taxativní výčet zákonných znaků závislé 

práce. V případě jakéhokoli taxativního výčtu je již zřejmě nepsaným pravidlem, že 

rozhodovací praxe soudů se snaží z omezení, které zákonodárce taxativním výčtem 

stanovil, dříve nebo později vymanit. Tuto skutečnost však dle mého názoru nelze 

přisuzovat potencionální soudcokracii či snaze v rámci dělby moci určitým způsobem 

nahrazovat moc zákonodárnou mocí soudní. Tento jev je spíše důsledkem nemožnosti 

v rámci taxativního výčtu v následné aplikační praxi reagovat na specifické jevy, které 

mezilidská interakce může přinést. V takovém případě lze souhlasit s názory soudů, 

které se za účelem posouzení konkrétního případu uchylují k někdy velmi extenzivním 

výkladům takových definic, nicméně i na tento postup je třeba nahlížet kriticky, neboť 

ne vždy soudy volí řešení nejvhodnější. 

Prvním pojmem, který byl dovozen judikaturou nad rámec zmiňované definice a je 

již v této práci částečně zmíněn výše, je určitá závislost na zaměstnavateli, především 

závislost hospodářská (ekonomická) či osobní. Dle mého výkladu judikatury 

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

fakulta, 2013. 279 s. Studie lidských práv = Studies in human rihgts; č. 2. ISBN 978-80-87146-72-9,  

s. 163. 

24 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. 312 s. ISBN 978-80-

87284-24-7. s. 37. 
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Nejvyššího správního soudu
25

 bychom zde však neměli hovořit o samostatném znaku 

závislé práce dovozeném judikaturou, ale spíše o jakémsi společném prvku, který 

prochází všemi výše zmíněnými znaky zákonné definice. Výše uvedené potvrzuje sám 

Nejvyšší správní soud ve zmíněném rozsudku z 13. 2. 2014,  

kdy posuzuje aplikovatelnost dosavadní judikatury k problematice závislé práce 

v souvislosti s novelizací zákonné definice § 2 ZP, přičemž uvádí, že „stačí pouze spojit 

jednotlivé znaky uvedené v § 2 odst. 1 zákoníku práce společným prvkem osobní či 

hospodářské závislosti zaměstnance na zaměstnavateli – jenž ostatně vyplývá již ze 

samotného pojmu „závislá práce“ – a naplnit je v duchu této optiky konkrétním 

obsahem.“
26

 

Sám Nejvyšší správní soud však ve svém rozsudku uvádí dva znaky, které ve své 

konstantní judikatuře vymezil, a to soustavnost a odměnu za výkon závislé práce.   

1.3.1 Soustavnost jako znak závislé práce 

K soustavnosti jako znaku závislé práce se Nejvyšší správní soud vyjádřil ještě za 

účinnosti původní definice závislé práce ve svém rozhodnutí ze dne 29. 9. 2011, 

č. j. 4 Ads 75/2011-73. NSS definoval, že „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,…“. Dále v 

tomto rozhodnutí pak doslova uvádí, že „jedním ze základních pojmových znaků práce 

je soustavnost.“
27

  

Aplikovatelnost těchto závěrů ohledně soustavnosti jako jednoho ze znaků závislé 

práce pak Nejvyšší správní soud potvrdil ve zmiňovaném rozsudku vydaném pod  

č. j. 6 Ads 46/2013 – 37. Soud přitom vycházel z gramatického výkladu první částí 

ustanovení § 2 odst. 1 ZP, který hovoří o tom, že práce je „vykonávána“. S přihlédnutím 

k užití nedokonavého vidu zákonodárcem lze dle soudu dovodit, že soustavnost jako 

znak závislé práce je zachována, přičemž dodává, že nelze hovořit o vztahu závislosti 

                                                      
25

 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 6 Ads 46/2013 – 37, ze dne 13. 2. 2014. 

26
 Tamtéž. 

27
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 4 Ads 75/2011-73, ze dne 29. 9. 2011. 
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(či dokonce vztahu obecně) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem tam, kde je práce 

vykonávána jednorázově.
28

 

Lze, dle mého názoru, přivolit k argumentu Nejvyššího správního soudu, že první 

část definice závislé práce vzhledem k užití nedokonavého vidu skutečně stanovuje 

premisu, že závislá práce splňující tam specifikované definiční znaky, by současně měla 

být vykonávána opakovaně. Sám Nejvyšší správní soud však upozorňuje, že s tímto 

znakem je vždy třeba pracovat uvážlivě, a to zejména s přihlédnutím k problematice 

prokázání znaku soustavnosti v případě kontroly ze strany kontrolních orgánů, které 

jsou schopny v době kontroly pokrýt jen velmi malý či omezený časový úsek. Jak soud 

dále doplňuje, dovodit tento znak lze zpravidla až dalším dokazováním ve věci. 

Soustavnost tak v konečném důsledku je znakem, který se v konkrétním případě 

uplatní vždy ve větší či menší míře a nelze tak aplikovat jednotné měřítko soustavnosti 

výkonu závislé práce. Jak poznamenává Nejvyšší správní soud v citovaném rozhodnutí, 

lze uvažovat i případy, kdy prvek soustavnosti přítomen nebude vůbec, neboť se práce 

soustavnou ještě stát nestačila. Jde zejména o tzv. práci na zkoušku, resp. výkon závislé 

práce zaměstnancem v samotném počátku pracovněprávního vztahu mezi ním a 

zaměstnavatelem, přesto při splnění ostatních definičních znaků nepochybně o závislou 

práci půjde. 

V této souvislosti je třeba zmínit, jak ve vztahu k rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu uvádějí někteří autoři, problematiku soustavnosti ve spojení s dohodou o 

provedení práce.
29

 Zákoník práce v § 3 stanoví, že závislá práce může být vykonávána 

výlučně v pracovněprávním vztahu, tedy buď v pracovním poměru či pracovněprávním 

vztahu založeném jednou z dohod o práci konané mimo pracovní poměr. Právě dohoda 

o provedení práce, kterou lze sjednat v rozsahu maximálně 300 hodin ročně, je často 

smluvními stranami využívána pro svou flexibilitu na velmi krátké časové úseky. I když 

zákon v tomto případě výslovně hovoří o výkonu závislé práce, je otázkou, zda lze, 

                                                      
28

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 6 Ads 46/2013 – 37, ze dne 13. 2. 2014. 

29
 STÁDNÍK, Jaroslav a KIELER, Petr. Nejvyšší správní soud – nelegální práce a koncentrace řízení. 

Práce a mzda [online]. 2012, (7) [cit. 2017-02-23]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d39004v48986-nejvyssi-spravni-soud-nelegalni-prace-

a-koncentrace-rize/  

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d39004v48986-nejvyssi-spravni-soud-nelegalni-prace-a-koncentrace-rize/
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d39004v48986-nejvyssi-spravni-soud-nelegalni-prace-a-koncentrace-rize/
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v případě dohody o provedení práce uzavřené například v rozsahu 10 hodin nebo i 

méně, hovořit o soustavnosti práce. Stejně můžeme uvažovat v případě výkonu závislé 

práce na základě dohody o provedení práce, kdy činnost zaměstnance je vykonávána 

v rozmezí týdnů či měsíců. Je tedy zřejmé, že se v praxi vyskytují případy, kdy 

pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem soustavnost postrádá, 

přesto však bezesporu jde o výkon závislé práce dle pracovněprávních předpisů.  

Lze uzavřít, že prokázání soustavnosti je z pohledu kontrolních orgánů v určitých 

případech velmi obtížné, někdy lze říci dokonce nemožné. Je proto třeba trvat na tom, 

aby k požadavku soustavnost jako jednoho z definičních znaků závislé práce, bylo 

přistupováno obezřetné s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. 

1.3.2 Odměna 

V předmětném řízení vedeném u Nejvyššího správního soudu pod spisovou značkou 

6 Ads 46/2013 argumentoval Státní úřad inspekce práce mimo jiné tím, že s ohledem na 

novou definici závislé práce, účinnou od 1. 1. 2012, nebylo třeba v posuzovaném 

případě vést dokazování ohledně poskytnuté či slíbené odměny, neboť ta již dle  

§ 2 odst. 1 ZP není definičním znakem.
30

 

Tento postup byl po koncepční novele zákoníku práce z roku 2011 přijat nejen 

kontrolními orgány, ale lze jeho odraz shledat i v rozhodovací praxi krajských soudů.
31

 

Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím č.j. 6 Ads 46/2013 – 37 však tento pohled na 

problematiku odměňování ve vztahu k prokázání výkonu nelegální práce změnil, 

přičemž se ve své argumentaci opíral mimo jiné i o rozsudky Soudního dvora Evropské 

Unie.
32

 

                                                      
30

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 6 Ads 46/2013 – 37, ze dne 13. 2. 2014. 

31 STÁDNÍK, Jaroslav a KIELER, Petr. Aktuální rozsudky v oblasti nelegální práce. Práce a mzda 

[online]. 2014, (1) [cit. 2017-02-23]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d44063v55284-aktualni-rozsudky-v-oblasti-nelegalni-prace/?search_query=$index=1088  

32
 Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 1986 ve věci 66/85, Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg, 

a dále na rozsudek ze dne 10. 12. 1991 ve věci C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA v. 

Siderurgica Gabrielli SpA. Zejména první z citovaných rozsudků poskytoval argumenty k setrvání na 

dosavadní judikatuře k pojmu závislá práce. 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d44063v55284-aktualni-rozsudky-v-oblasti-nelegalni-prace/?search_query=$index=1088
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d44063v55284-aktualni-rozsudky-v-oblasti-nelegalni-prace/?search_query=$index=1088
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Nejvyšší správní soud navazuje poskytování odměny na jiný definiční znak závislé 

práce, a to znak nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance: „Rozhodující 

je tedy zejména to, zda zaměstnanec sám vnímá své postavení jako podřízené a to je 

důvodem, proč respektuje pokyny zaměstnavatele. Pokud má ovšem správní orgán 

naplnění tohoto subjektivního znaku objektivně prokázat, musí zkoumat, zda je dána 

osobní závislost zaměstnance na zaměstnavateli a zejména co je její příčinou. A zde 

začíná být zřejmé, že i když poskytování odměny zaměstnanci není vymezeno v zákoně 

jako znak závislé práce, neznamená to, že by zcela ztratilo smysl tuto otázku v rámci 

postihování nelegální práce zkoumat. Neboť právě pobírání odměny představuje 

typickou skutečnost, která závislé postavení zaměstnance na zaměstnavateli věrohodně 

prokazuje.“
33

 Současně Nejvyšší správní soud dodává, že takto poskytovaná odměna by 

měla tvořit ekonomicky významný zdroj zaměstnancových příjmů. Závěrem pak soud 

shrnuje, že „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.“
34

 

Dle mého názoru tak Nejvyšší správní soud nad rámec zákonných definičních znaků 

definuje další jakýsi kvazi znak, který, jak sám uvádí, není striktně vzato samostatným 

znakem, avšak dle rozhodnutí bude ze strany kontrolních orgánů nezbytné jeho 

dokazování k tomu, aby byla prokázána závislost zaměstnance na zaměstnavateli, 

potažmo s tím související vztah nadřízenosti a podřízenosti. V posuzovaném případě 

nebyla kontrolními orgány ekonomická závislost prokázána, což byl jeden z důvodů pro 

zrušení rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce i Krajského soudu v Brně. 

V souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu zazněly i kritické hlasy.  

J. Stádník společně s P. Kielerem kritizují rozhodnutí soudu zejména proto, že 

problematika odměňování ve světle rozhodnutí soudu je pro orgány inspekce práce 

                                                      
33

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 6 Ads 46/2013 – 37, ze dne 13. 2. 2014. 

34
 Tamtéž. 
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těžko uchopitelná.
35

 Lze přivolit k obavám autorů, že argumentace Nejvyššího 

správního soudu otevírá prostor pro tvrzení kontrolovaných osob, že se nejedná o výkon 

nelegální práce, neboť nebyla poskytnuta ani sjednána úplata (tak, jako tomu bylo 

v posuzovaném případě). Vzhledem k tomu, že osoby zastírající výkon nelegální práce 

zpravidla vyplácejí odměnu tzv. „na ruku“, je pro orgány inspekce práce značně obtížné 

poskytování nebo slib odměny účastníkům takového vztahu prokázat. Je možné 

konstatovat, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pozici kontrolních orgánů 

v řízeních ve věci výkonu nelegální práce nijak neulehčilo. 

1.4 Podmínky výkonu závislé práce 

Jak již bylo uvedeno výše, s účinností od 1. 1. 2012 byl koncepční novelou zákoníku 

práce původní čtvrtý odstavec § 2 rozdělen. Zatímco první odstavec slovy důvodové 

zprávy k novele zákoníku práce definuje znaky závislé práce, do druhého odstavce 

zákonodárce oddělil podmínky, za kterých má být závislá práce vykonávána. 

První podmínku výkonu závislé práce zákonodárce stanovil tak, že závislá práce 

musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci. O otázce odměňování bylo 

již pojednáno v předchozí kapitole zabývající se definičními znaky dovozenými 

rozhodovací praxí soudů, v této souvislosti tedy pouze zmíníme ustanovení právního 

řádu související s poskytováním odměny za práci. Již na ústavní úrovni v čl. 28 LZPS 

právní řád přiznává právo na spravedlivou odměnu za práci.
36

 Spravedlivé odměňování 

zaměstnance je pak výslovně zmíněno jako jedna ze zásad pracovněprávních vztahů v  

§ 1a odst. 1 písm. c) ZP. Z pohledu zaměstnance je pak zásadní rovněž § 4 odst. 4 ZP a 

k němu speciální ustanovení § 346c ZP, které stanoví, že „zaměstnanec nemůže 

zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich 

náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících 

zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.“
37

 

                                                      
35

 STÁDNÍK, Jaroslav a KIELER, Petr. Závislá práce a odměna jako její znak. Práce a mzda [online]. 

2014, (5) [cit. 2017-02-23]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d45151v56466-zavisla-prace-a-odmena-jako-jeji-znak/  

36
 Čl. 28 LZPS. 

37
 § 346c ZP. 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d45151v56466-zavisla-prace-a-odmena-jako-jeji-znak/
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d45151v56466-zavisla-prace-a-odmena-jako-jeji-znak/
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Závislá práce musí být vykonávána na náklady zaměstnavatele, což je podmínka, 

která úzce souvisí se znakem výkonu závislé práce jménem zaměstnavatele. Jak již bylo 

řečeno výše, zaměstnavatel zajišťuje vhodné podmínky pro výkon práce svým 

zaměstnancům, včetně hmotného i nehmotného kapitálu, a zároveň nese podnikatelské 

riziko včetně ekonomického úspěchu či neúspěchu, což ZP reflektuje v § 346b, když 

druhý odstavec tohoto ustanovení stanoví, že „zaměstnavatel nesmí přenášet riziko 

z výkonu závislé práce na zaměstnance“.
38

 Stejně tak, pokud zaměstnanci vzniknou 

náklady v souvislosti s výkonem závislé práce pro zaměstnavatele, je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnanci náhradu výdajů.
39

 Zaměstnavatel tak pro zaměstnance 

zajišťuje prostředky, včetně pracovního vybavení, oděvu apod. tak, aby zaměstnanec 

byl schopen vykonávat sjednanou práci. Lze tak říci, že zaměstnanec do 

pracovněprávního vztahu mezi ním a zaměstnavatelem přináší pouze své dovednosti, 

znalosti a zkušenosti, zatímco zaměstnavatel zajišťuje nezbytné hmotné i nehmotné 

statky potřebné k výkonu závislé práce. 

S podnikatelským rizikem, které nese pouze zaměstnavatel, souvisí otázka 

odpovědnosti. ZP v § 2 odst. 2 definuje jednu z podmínek výkonu závislé práce jako 

výkon závislé práce na odpovědnost zaměstnavatele. Odpovědnost zaměstnance 

v pracovněprávních vztazích je ze strany ZP značně omezena. Pokud tak vznikla 

jednáním zaměstnavatele či jeho zaměstnance při výkonu závislé práce škoda, je za ni 

vůči třetí osobě odpovědný pouze zaměstnavatel. Ten pak může zpravidla v omezené 

míře požadovat náhradu škody regresně po svém zaměstnanci. Ochrana zaměstnance 

omezením jeho odpovědnosti v pracovněprávních vztazích je na druhé straně vyvážena 

omezeným finančním ziskem, který je odpovídající sjednané či stanovené mzdě, platu či 

odměně, zatímco zaměstnavatel nesoucí všechna rizika s podnikáním spojená (včetně 

odpovědnosti) je v případě ekonomického úspěchu jeho neomezeným příjemcem. 

Poslední podmínkou stanovenou druhým odstavcem § 2 ZP je výkon závislé práce v 

pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém 

místě. Určení doby a místa výkonu práce ze své podstaty úzce souvisí se znakem 

                                                      
38

 § 346b odst. 2 ZP. 

39
 MERVARTOVÁ, Jana. Nelegální zaměstnávání. In Dana Hrabcová. Pracovní právo 2012. Závislá 

práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 

2012. s. 92-97. 6 s. ISBN 978-80-210-6084-5, s. 93. 
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výkonu závislé práce dle pokynů zaměstnavatele. Tyto prvky pracovněprávního vztahu 

tak často bývají jedním z pomocných indikátorů při posouzení, zda dochází k výkonu 

nelegální práce, resp. zda se mezi účastníky vztahu jedná o výkon závislé práce či 

nikoli. Z toho důvodu bylo zařazení doby a místa výkonu práce mezi podmínky výkonu 

závislé práce (namísto původních definičních znaků) některými autory kritizováno.
40

  

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnanci dle § 81 odst. 1 ZP zaměstnavatel, který také 

určuje začátek a konec směn. V posledních letech lze však na pracovním trhu sledovat 

trend upřednostňující časovou flexibilitu, což upozaďuje dříve běžné fixní stanovení 

začátku a konce pracovní doby, což ZP reflektuje mimo jiné úpravou pružného 

rozvržení pracovní doby (§ 85) a konta pracovní doby (§ 86-87). Místo výkonu práce je 

pak dle § 34 odst. 1 ZP vedle dne nástupu do práce a druhu vykonávané práce 

podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Jak je zřejmé z gramatického výkladu 

citovaného ustanovení, ZP předpokládá i možnost sjednání více než jednoho místa 

výkonu závislé práce v pracovní smlouvě. I zde však lze hovořit o určité větší míře 

flexibility, kdy se například místem výkonu práce stává namísto „pracoviště 

zaměstnavatele“ ono „jiné dohodnuté místo“, zpravidla pak tímto místem bude domov 

zaměstnance. 

Po nezbytném vymezení pojmu závislé práce bude v následujících kapitolách podán 

výklad k samotné nelegální práci a jejímu postihu. 

 

 

 

 

 

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

fakulta, 2013. 279 s. Studie lidských práv = Studies in human rihgts; č. 2. ISBN 978-80-87146-72-9,  

s. 172. 
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2. Nelegální práce 

Hodnocení existence či neexistence pracovněprávního vztahu, respektive výkonu 

závislé práce mezi stranami, je vždy zcela zásadní otázkou při posuzování výkonu 

nelegální práce ze strany kontrolních orgánů. V předchozí kapitole tak byl vymezen 

pojem závislé práce a jeho zákonná úprava, čímž byla splněna nezbytná podmínka 

k tomu, aby mohlo být plynule přistoupeno k hlavnímu tématu této práce, kterým je 

práce nelegální a její postih. Výše uvedené vzájemné blízké propojení institutu závislé 

práce a práce nelegální podtrhuje rovněž fakt, že samotná definice nelegální práce, 

uvedená níže v této diplomové práci, ve svém zákonném ustanovení v poznámce pod 

čarou odkazuje na § 2 a § 3 ZP. 

V druhé kapitole bude nejdříve pojednáno o samotném pojmu nelegální práce spolu 

se stručným nastíněním vývoje nelegální práce v rámci českého právního řádu. Další 

podkapitoly pak budou rozděleny na jednotlivé oblasti dle zákonné definice nelegální 

práce, a to na část pojednávající o zastřených pracovněprávních vztazích (veřejnosti 

známých především pod pojmem „švarcsystém“), a část zabývající se bezesmluvní 

prací, které souhrnně spadají pod první bod legální definice o výkonu nelegální práce 

fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, a dále část upravující formy výkonu 

nelegální práce cizinců.  

2.1 Pojem nelegální práce 

Zákoník práce v § 3 obligatorně stanoví, že závislá práce může být vykonávána 

výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními 

předpisy.
41

 Na ustanovení zákoníku práce pak navazuje v pořadí druhý stěžejní právní 

předpis v oblasti pracovního práva, a to zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů. Ten ve výkladovém ustanovení § 5 definuje, co se pro účely 

zákona o zaměstnanosti rozumí nelegální prací. Dle současného znění § 5 písm. e) tak je 

dle definice zákona nelegální prací: 

                                                      
41

 Těmito zvláštními předpisy jsou například zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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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.
42

 

Byť byla (a samozřejmě stále je) problematika nelegální práce dlouhou dobu 

aktuálním a diskutovaným tématem v odborných i laických kruzích, podobně jako tomu 

bylo u definice závislé práce (tam dokonce ještě později), i zákonné vymezení pojmu 

nelegální práce zákonodárce do právního řádu zakotvil až právě s účinností zákona o 

zaměstnanosti z roku 2004 k datu 1. října 2004. Samotný zákon byl za dobu své 

účinnosti již více než padesátkrát novelizován. I přes poměrně vysoký počet zásahů ze 

strany zákonodárce do litery zákona samotná definice nelegální práce doznala „pouze“ 

jedenácti změn, přičemž jen několika z nich můžeme přisuzovat zásadnější význam. 

Zásadnější novelizace, které jsou relevantní pro předmět této diplomové práce,  

lze sledovat zejména v období přijetí koncepční novely zákoníku práce z roku 2011. 

V této době také získal bod 1 definice svou současnou podobu, kdy byl § 5 novelizován 

zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ustanovení účinné do 31. 11. 

2011, které stanovilo, že nelegální prací se rozumí, „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,“
43

 bylo nahrazeno zněním, 

které stanoví, že nelegální prací dle bodu 1 je „výkon závislé práce fyzickou osobou 

                                                      
42

 § 5 písm. e) ZoZ, ve znění pozdějších předpisů. 

43
 § 5 písm. e) bod 1 ZoZ, ve znění účinném do 31. 12. 2011. 
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mimo pracovněprávní vztah.“
44

 Až touto novelou tak zákonodárce do definice nelegální 

práce zahrnul fenomén zastřených pracovněprávních vztahů (tzv. švarcsystém). 

Velmi záhy po výše uvedené novelizaci, konkrétně 5. 1. 2012, nabyl účinnosti zákon 

č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto další novelou zákona o 

zaměstnanosti byla do českého právního řádu transponována Směrnice 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.
45

  

Zákon č. 1/2012 Sb. tak mimo jiné upravil s účinností k 5. 1. 2012 definici nelegální 

práce tím, že vedle bodu 1 a 2 byl doplněn nový bod 3 následujícího znění: (pro účely 

tohoto zákona se rozumí nelegální prací) „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“.
46

 Nezbytnost poslední 

zmíněné novely doplňující bod 3 do definice nelegální páce zpochybňují J. Stádník 

společně s P. Kielerem.
47
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 § 5 písm. e) bod 1 ZoZ, ve znění účinném od 1. 1. 2012. 

45
 STÁDNÍK, Jaroslav a KIELER, Petr. Transpozice tzv. sankční směrnice do zákona o zaměstnanosti. 

Práce a mzda [online]. 2012, (4) [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d38140v48072-transpozice-tzv-sankcni-smernice-do-

zakona-o-zamestnanosti/  
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 Čl. I odst. 4 zákona č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 
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S ohledem na znění definice účinné do 4. 1. 2012
48

 lze přivolit k názoru autorů, že 

český právní řád si dokázal poradit s nelegální prací cizinců bez platného povolení 

k pobytu i před transpozicí Směrnice č. 2009/52/ES. Jak autoři shodně uvádějí, již před 

účinností novely zákon umožňoval zaměstnavateli přijmout a zaměstnat cizince, 

pouze pokud měl tento platné povolení k pobytu a povolení k zaměstnání, nebo byl 

držitelem zelené nebo modré karty. Vzhledem k tomu, že dle v té době účinné zákonné 

úpravy zelená a modrá karta v sobě již zahrnovaly obě zmíněná povolení (povolení 

k zaměstnání i povolení k pobytu na území ČR), byl již před novelou zákonem 

č. 1/2012 Sb. sankcionován výkon práce cizincem bez platného povolení k pobytu, 

implicitně dle ustanovení bodu 2 definice nelegální práce obsažené v § 5 písm. e). 

Stejná situace byla dle autorů i v případě vydání povolení k zaměstnání cizinci Úřadem 

práce, a to z důvodu vázanosti platnosti povolení k zaměstnání na platné povolení 

k pobytu na území České republiky. Pokud tedy zaniklo povolení k pobytu, zaniklo ex 

lege i povolení k zaměstnání a cizinec, který by i přes tyto skutečnosti vykonával 

závislou práci, by splňoval definiční znaky nelegální práce dle bodu 2. Autoři tedy 

uzavírají, že výkon práce bez povolení k pobytu sankcionován byl i před transpozicí 

směrnice č. 2009/52/ES, nicméně z pohledu České republiky jako členského státu EU 

bylo třeba tuto novelu přijmout z důvodu splnění povinnosti transponovat směrnici do 

právního řádu v souladu s evropským právem.
49

 

I poslední novela zákonné definice nelegální práce byla zákonodárcem provedena 

v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie do právního řádu České republiky. 

                                                      
48

 Nelegální práce byla dle § 5 písm. e) ZoZ, ve znění účinném do 4. ledna 2012, definována jako:  

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 s povolením k dlouhodobému 

pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“) vydaným podle zvláštního 

právního předpisu nebo bez zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována, nebo v rozporu s modrou 

kartou, nebo bez modré karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována; to neplatí v případě převedení na 

jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. 
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Dle důvodové zprávy k zákonu č. 101/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, byla tímto zákonem implementována směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. 12. 2011 o jednotném postupu 

vyřizování žádostí, o jednotném povolení k pobytu a práci na území členského státu pro 

státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí 

oprávněně pobývajících v některém členském státě.
50

 Novela s sebou přinesla nový 

institut zaměstnanecké karty, která nahradila dosavadní kartu zelenou,
51

 což mělo za 

následek formální úpravu § 5 písm. e) bodu 2 s účinnosti k 24. 6. 2014. 

Výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah je dle definice 

obsažené v zákoně o zaměstnanosti, vedle výkonu nelegální práce cizinci, jedním 

z druhů výkonu nelegální práce, který lze dále odděleně popsat ve dvou paralelně 

existujících formách. Hlavní zaměření následující podkapitoly bude vedeno 

k problematice zastřených pracovněprávních vztahů, jinak označovaných jako 

„švarcsystém“, který bývá v odborných i laických diskuzích poměrně kontroverzním 

tématem, neboť na prospěšnost či škodlivost tohoto fenoménu neexistuje zcela jednotný 

názor. Ten se navíc často už z povahy věci mění v čase a prostoru v závislosti na stavu 

dané ekonomiky. Jak bylo již uvedeno výše, v dalších podkapitolách se pak budeme 

zabývat bezesmluvní prací, tedy prací, k jejímuž výkonu chybí jakýkoli právní titul  

(na rozdíl od zastřených pracovněprávních vztahů), a poté se konečně dotkneme i 

nelegální práce cizinců. 

                                                      
50

 Důvodová zpráva k zákonu č. 101/2014 Sb. 
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 STÁDNÍK, Jaroslav a KIELER, Petr. Zákonné změny v oblasti zaměstnanosti a inspekce práce. Práce a 

mzda [online]. 2014, (12) [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: 
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2.2 Zastřené pracovněprávní vztahy (švarcsystém) 

2.2.1 Pojem a geneze švarcsystému 

Předně je třeba vymezit samotný pojem švarcsystému, resp. objasnit, v čem spočívá 

ono zastření pracovněprávního vztahu. Švarcsystém lze definovat jako ekonomickou 

činnost fyzické osoby, která má faktické znaky závislé práce a měla by tedy být dle § 3 

ZP vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, ovšem formálně strany 

takového vztahu vůči sobě vystupují jako samostatní podnikatelé.
52

 Zjednodušeně 

řečeno lze takovou situaci označit jako „nahrazení klasického pracovněprávního vztahu 

ve firmě vztahem obchodněprávním mezi dvěma podnikateli.“
53

 V literatuře se pak lze 

setkat s označením tohoto jednání účastníků vztahu jako „zaměstnání na živnostenský 

list“, které spojuje dva vzájemně se vylučující instituty, a je tak na první pohled zřejmé, 

že se nejedná o situaci předpokládanou právními předpisy.
54

 Obsahem vztahu mezi 

smluvními stranami tak je zpravidla po formální stránce na místo výkonu závislé práce 

dodání díla, poskytování služeb, obchodní zastoupení apod.  

Hlavní motivací osob pro zastření pracovněprávního vztahu vztahem 

obchodněprávním je ekonomická výhodnost pro obě smluvní strany. Základem této 

motivace je velký rozdíl mezi zatížením sociálními odvody a daňovými povinnostmi 

osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců, a to v neprospěch druhé jmenované 

skupiny. Vzhledem k tomu, že jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance je tato 

varianta finančně zajímavější, je dán velký předpoklad k tomu, že se na tomto způsobu 

spolupráce strany shodnou. 

                                                      
52

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

I. část. Práce a mzda. Wolters Kluwer, 2011, 59(12), 16-22. ISSN 0032-6208, s. 16. 
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práce a její podoby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, 

2012. s. 92-97. 6 s. ISBN 978-80-210-6084-5, s. 94.  
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Na druhé straně však nelze vyloučit i situace, kdy zaměstnavatel tento postup na 

zaměstnanci vyžaduje i proti jeho vůli, a ten ve strachu o své zaměstnání s výkonem 

práce jako OSVČ namísto standardního pracovněprávního vztahu souhlasí.
55

  

Na vzájemnou sílu argumentů zaměstnavatele vůči zaměstnanci je však třeba se dívat i 

optikou situace na pracovním trhu. V současné době Česká republika dosahuje rekordně 

nízké úrovně nezaměstnanosti. Za takové situace je pak rozhodně pro zaměstnavatele 

složitější přesvědčit „poctivého“ zaměstnance k využití institutu švarcsystému proti jeho 

vůli, neboť z důvodu nedostatku pracovní síly na trhu, a s ohledem na její poptávku, 

zaměstnanec nalezne jinou práci poměrně snadno. 

Počátky švarcsystému v České republice lze datovat k začátku 90. let, resp. od 

okamžiku přechodu na tržní formu ekonomiky po roce 1989. V samotném názvu tohoto 

institutu však netřeba hledat cizojazyčné označení, neboť někdo by mohl pojem 

švarcsystém spojit s německým překladem slova černý (schwarz), a přisuzovat tak 

mylně význam synonyma „práce na černo“.
56

 Jak je uvedeno výše, obsah pojmu je však 

poněkud sofistikovanější. Méně je však sofistikovaný způsob vzniku jeho názvu. Ten je 

totiž odvozen od jména podnikatele, který je (ač on osobně toto odmítá) označován za 

zakladatele a průkopníka využívání zastřených pracovněprávních vztahů ke své 

podnikatelské činnosti. „Tento způsob využívání práce získal svůj název po podnikateli 

Miroslavu Švarcovi, který jej již v roce 1990 uplatňoval v okresech Kutná Hora a 

Benešov mimo jiné při provozování obchodního domu – prodavači a další personál se 

stali podnikateli, ačkoliv se na jejich pracovních podmínkách nic nezměnilo a šlo o 

klasickou závislou práci.“
57

 

S ohledem na ekonomickou výhodnost se stal švarcsystém v 90. letech rozšířeným 

jevem a v závislosti na ekonomické situaci jeho výskyt lze sledovat ve větší nebo menší 

míře dodnes.  
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Ekonomická výhodnost švarcsystému pro účastníky vztahu na straně druhé musí 

nutně znamenat značnou nevýhodnost a omezení příjmů na daních a sociálních 

odvodech pro stát, proto je jasné, že stát musel na nastalou situaci nějak zareagovat a 

reagoval poměrně záhy, a to novelizací zákona č. 1/1991, o zaměstnanosti. Na konci 

prosince roku 1991 byl přijat zákon č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 

1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů, který mimo jiné vložil nový 

odstavec 4 do § 1 tehdejšího zákona o zaměstnanosti ve znění: „právo občana na 

zaměstnání se zabezpečuje především jeho pracovním uplatněním v zaměstnání 

umožňujícím mu výkon 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. Běžnými úkoly vyplývajícími z předmětu činnosti se pro tyto 

účely rozumí zejména úkoly přímo související se zajištěním výroby nebo poskytováním 

služeb a obdobnou činností při podnikání podle zvláštních předpisů, které právnická 

nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na místech 

obvyklých pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon, pod vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost.“
58

 

Výše uvedená novela tak omezila smluvní volnost osob při výkonu podnikatelské 

činnosti v tom smyslu, že napříště plnění běžných úkolů museli zajišťovat svými 

zaměstnanci s výjimkou výše uvedenou. Pro vyloučení pochybností také zákon určil, co 

se rozumí běžnými úkoly. Důvodem pro vložení tohoto ustanovení do v té době 

platného a účinného zákona o zaměstnanosti jednoznačně bylo omezení daňových úniků 

a zvýšení plnění odvodů v oblasti sociálního zabezpečení.
59
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 § 16 odst. 1 zákona č. 578/1991 Sb., o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a 
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Výše uvedený odstavec 4 byl v roce 1999 zákonodárcem přemístěn až do odstavce 

6, a to zákonem č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů 

České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, neboť uvedená novela 

vložila do § 1 nový odstavec 1 a 2. Samotné znění ustanovení odst. 4, resp. 6, však 

zůstalo nezměněno. 

Toto omezení právnických a podnikajících fyzických osob ze strany zákonodárce se 

samozřejmě setkalo s poměrně velkou nevolí a kritikou, zejména ve chvíli, kdy se 

rozběhla početná správní řízení s těmito osobami právě pro porušení ustanovení  

§ 1 odst. 6 (dříve 4) zákona č. 1/1991 Sb. Dvojí možné postavení fyzické osoby při 

výkonu pracovní činnosti jako zaměstnance v pracovněprávním vztahu nebo podnikající 

fyzické osoby jako OSVČ zaručuje právní řád již na ústavní úrovni v čl. 26 LZPS 

základních práv a svobod.
60

 Porušení tohoto článku LZPS při aplikaci ustanovení  

§ 1 odst. 6 tehdejšího zákona o zaměstnanosti bylo spolu s porušením čl. 6 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech jedním 

z hlavních argumentů odpůrců této úpravy.
61

 Problematikou plnění běžných úkolů 

vyplývajících z předmětu činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby vlastními 

zaměstnanci se nakonec zabýval i sám Ústavní soud ve svém nálezu II. ÚS 304/98 ze 

dne 14. 3. 2001, který byl ovšem vyhlášen již v době, kdy byla problematická právní 

úprava zákonodárcem novelizována.   

Určité uvolnění v této oblasti nastalo s účinností zákona č. 369/2000 Sb., kterým se 

mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  

k 22. 11. 2000. Novela tak poskytla právnickým a podnikajícím fyzickým osobám další 

možnosti, jak zajistit plnění běžných úkolů. Napříště tak tyto osoby mohly běžné úkoly 
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zajišťovat skrze svěření těchto úkolů jiné právnické nebo podnikající fyzické osobě 

(která má plnění těchto úkolů zahrnuté v předmětu své činnosti) s tím omezením, že tato 

jiná osoba
62

 musela úkoly „zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu 

zaměstnává v pracovních vztazích podle zákoníku práce.“
63

 

K problematice pojmu plnění běžných úkolů se opakovaně vyjadřovala soudní 

praxe. Ještě za účinnosti zákona č. 1/1991 Sb. tak bylo například judikováno, že servisní 

a montážní práce, průvodcovská činnost nebo stavební práce jsou činnostmi, které lze 

označit za plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu činnosti objednatele. Soudy 

tak zastávaly právní názor, že je třeba posuzovat, v jakém oboru podnikatel působí a 

jaké činnosti pro něj zajišťoval smluvní partner. Pokud došlo k vzájemnému překrytí 

předmětu podnikání obou smluvních stran, bylo možné s ohledem na judikaturu 

dovodit, že se v daném případě jedná o zastřený pracovněprávní vztah.
64

 

S účinností k 1. 10. 2004 byl přijat nový (a zároveň současný) zákon  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Přijetí nového zákona by teoreticky mohlo dát 

předpoklad ke změně právní úpravy určitých institutů, nicméně v oblasti zákonné 

úpravy vztahující se k problematice švarcsystému tomu tak nebylo. Dosavadní úprava 

obsažená v § 1 odst. 6 původního zákona o zaměstnanosti byla v téměř nezměněné 

podobě převzata do zákona o zaměstnanosti z roku 2004 v jeho § 13. Dílčí změnou bylo 

rozšíření výjimek ze zákonného omezení plnění běžných úkolů pouze zaměstnanci 

zaměstnanými v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce, a to o možnost svěřit 

plnění běžných úkolů dočasně přiděleným zaměstnancům agentury práce. Agenturní 

zaměstnávání bylo v roce 2004 zcela novým právním institutem, který byl do právního 

řádu zákonodárcem zakomponován právě s příchodem nového zákona a zaměstnanosti 
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a s ním souvisejících zákonů.
65

 Z právního řádu současně zmizel institut dočasného 

přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, což řada autorů označovala za krok 

nesprávným směrem.
66

 Zákonodárce si tento fakt uvědomil, a tak institut do právního 

řádu s účinností k 1. 1. 2012 do českého právního řádu vrátil. 

Zákon o zaměstnanosti tak od počátku své účinnosti poskytoval v zásadě tři výjimky 

z povinnosti plnit běžné úkoly svými zaměstnanci, kdy tato povinnost neplatila 

v případě, že tyto úkoly zajišťovala: 

- „fyzická osoba sama nebo s pomocí svého manžela nebo dětí, nebo právnická 

osoba prostřednictvím svých společníků nebo členů, 

- právnická nebo fyzická osoba dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce 

(§ 66), nebo 

- právnická nebo fyzická osoba svěřila jinému zaměstnavateli, který má činnosti 

(úkoly), které mu mají být svěřeny, zahrnuty v předmětu své činnosti a bude je zajišťovat 

svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle 

zákoníku práce.“
67

 

Mezi podnikateli pak největší obavy vzbudila poslední výše uvedená výjimka, která 

byla obsažena v § 13 odst. 3 písm. c) a v odst. 4 téhož ustanovení ZoZ. Doslovným 

výkladem pak celkem pochopitelně podnikatelé docházeli k závěrům, že živnostník 

pracující zcela samostatně bez jakýchkoli zaměstnanců, nebude moci uzavírat smlouvy 

s dalšími právnickými či podnikajícími fyzickými osobami, neboť by tím s ohledem na 

§ 13 ZoZ porušoval zákaz švarcsystému. Vzhledem k tomu, že zákon o zaměstnanosti 

již od počátku své účinnosti umožňoval postihovat porušení zákazu švarcsystému 

pokutou až do výše 2.000.000,- Kč, což pochopitelně na straně podnikatelů vyvolávalo 
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značné obavy, neboť pokuta v takové výši (byť její maximální výše by byla zřejmě 

zcela výjimečná) by byla pro řadu z nich likvidační.
68

 

V souvislosti s problematickým zněním § 13 ZoZ zde byla vytvořena společenská 

poptávka po změně tohoto ustanovení tak, aby byly výše uvedené nejasnosti odstraněny. 

Tak se také stalo zákonem č. 202/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Ten upravil § 13 odst. 3 písm. c) ve znění: 

„c) právnická nebo fyzická osoba svěří 

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.“69 Současně byl také 

zrušen odstavec 4 § 13 ZoZ. 

Tím bylo tedy na příště na jisto postaveno, že i podnikatelé bez zaměstnanců mohou 

zajišťovat plnění běžných úkolů pro jiné podnikatelské subjekty. Uvedená činnost však 

musela být vykonávána se znaky podnikání. S dikce ustanovení je zřejmé, že se 

zaměřuje na materiální znaky podnikání. Nebylo tedy rozhodné, zda podnikatel jako 

např. dodavatel byl formálně držitelem živnostenského oprávnění, ale rozhodující bylo, 

zda šlo o činnost soustavnou prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.70 

S ohledem na výše uvedenou novelizaci § 13 odst. 3 písm. c) se lze setkat s názory, 

že s účinností zákona č. 205/2005 Sb. došlo k faktickému zrušení zákazu švarcsystému, 

i když formálně zákaz platil dále.71 Dle názoru M. Běliny tak mělo dojít ke zrušení 
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ustanovení § 13 ZoZ, neboť se tento stal v zákoně zcela nadbytečný. Plnění běžných 

úkolů po účinnosti předmětné novely mohlo být právnickými a podnikajícími fyzickými 

osobami zajišťováno v pracovněprávních i obchodněprávních vztazích, což jsou 

v zásadě jediné možnosti, jak plnění běžných úkolů obstarat. M. Bělina také podrobil 

kritice terminologickou nedůslednost zákonodárce, neboť právní řád neznal pojem 

„zastřený právní vztah“, který zákonodárce při novelizaci § 13 odst. 3 písm. c) použil. 

Občanský zákoník definoval pouze pojem „zastřené právní úkony“.72 Novela tak, 

dle M. Běliny, zavedla zbytečně nový právní pojem, který zákonodárce nedefinoval, 

čímž dal pouze příležitost ke vzniku dalších pochybností a aplikačních potíží. Celkově 

vzato tak ustanovení nemělo mít v právním řádu další význam.73 S výše uvedeným 

názorem lze jistě z velké části souhlasit minimálně v tom rozsahu, že původně velmi 

striktní zákaz švarcsystému byl zákonodárcem pod tlakem veřejnosti z velké části 

fakticky vyprázdněn. Na druhé straně se úplně neztotožňuji s názorem, že fakticky 

došlo k povolení švarcsystému, protože uvedené ustanovení mělo povolit přesně ty 

činnosti, kvůli kterým vznikl, a to zejména s odkazem na stanovenou podmínku, že 

svěřená činnost musí naplňovat znaky podnikání dle § 2 odst. 1  

zák. č. 513/1993 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Materiálně tedy 

zákonodárce na zákaz švarcsystému zcela nerezignoval, nicméně je pravdou, že 

s ohledem na takto široce stanovené výjimky ze zákazu, byly úvahy o úplném zrušení  

§ 13 ZoZ zcela na místě. 

Zcela průlomovým obdobím z hlediska pracovního práva obecně se stal přelom let 

2006 a 2007, kdy od 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost současný ZP, tedy  

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jak bylo již zmíněno v kapitole první této 

diplomové práce, s účinností ZP byla do právního řádu vtělena legální definice závislé 

práce (byť v počátku stále ještě ve své problematické podobě, viz předchozí výklad) 

spolu s ustanovením § 3 ZP, které stanoví, že závislá práce může být vykonávána 

výlučně v pracovněprávním vztahu (není-li upravena zvláštními předpisy). 
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Zejména s ohledem na znění § 3 ZP se § 13 ZoZ stal již opravdu nadbytečným, 

proto byl po letech vášnivých diskuzí ke spokojenosti většiny ze zákona 

vypuštěn doprovodným zákonem k právě přijatému novému zákoníku práce.74  

V této souvislosti je třeba zmínit, že o vypuštění § 13 ze znění ZoZ se již opakovaně 

pokoušel Senát Parlamentu ČR v roce 2005 při přijímání novely zákona, nicméně 

neúspěšně, když byl Poslaneckou sněmovou přehlasován.75 V souvislosti se zrušením  

§ 13 byla rovněž nutně zákonodárcem upravena i samotná definice nelegální práce  

v § 5 ZoZ, neboť znění legální definice na zrušené ustanovení přímo odkazovalo. Dle 

ZoZ se tak k datu přijetí nového zákoníku práce rozumělo 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, nebo 

2. pokud cizinec nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě 

pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dítě této fyzické 

osoby, nebo ji vykonává v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto 

povolení, je-li podle tohoto zákona povolení k zaměstnání vyžadováno.“76 

S novou právní úpravou však nastala poměrně kuriózní situace z hlediska správního 

trestání švarcsystému. Jak bylo uvedeno výše, § 13 ZoZ byl ze zákona vypuštěn 

zejména s ohledem na znění § 3 ZP, který de facto přebral účel zrušeného ustanovení. 

Zákaz švarcsystému se tak ze zákona o zaměstnanosti přesunul do zákoníku práce, 

neboť onen zákaz implicitně vyplývá ze znění § 3 ZP. Problematická z pohledu kontroly 

dodržování povinností dle pracovněprávních předpisů a správního trestání byla 

skutečnost, že v právním řádu nebyla vymezena skutková podstata deliktu, který by 

odpovídal porušení této povinnosti, a tedy zde nebyla možnost, jak přímo postihnout 

porušení povinnosti stanovené v § 3 ZP.  
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Jedinou cestou jak postihovat švarcsystém v době od provedené změny na počátku 

roku 2007 zůstala pouze možnost ukládat sankce dle daňových předpisů, a to v případě, 

že příjem z dané práce vykonávané ve formě švarcsystému měl být zdaněn jako příjem 

ze závislé činnosti dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud tedy správce daně po objektivním zhodnocení povahy činnosti mezi 

stranami shledal, že se dle objektivních znaků jedná o závislou činnost, doměřil daň, 

která měla být odvedena, a případně uložil související sankci.77 Tento stav, kdy zde sice 

stále byl švarcsystém považován za nelegální a v rozporu s pracovněprávními předpisy, 

ale současně chyběla efektivní možnost postihu, trval až do konce roku 2011.  

Od roku 2007 do konce roku 2011 byla situace kromě dílčích změn po právní 

stránce neměnná. Švarcsystém tak byl z velké části tolerován, pravděpodobně i 

z důvodu ekonomické krize nastalé v roce 2008, která obecně představuje předpoklad 

pro rozšíření této formy výkonu práce z důvodu značné ekonomické výhodnosti, která 

se v dobách útlumu ekonomiky ještě znásobuje. Poměrně tvrdý obrat nastal v roce 2011, 

kdy vešla v účinnost novela zákona o zaměstnanosti v podobě přijetí zákona  

č. 367/2011 Sb., který byl přijat v rámci procesu koncepční novelizace zákoníku práce a 

souvisejících předpisů. Jak bylo uvedeno již při výkladu k samotnému pojmu nelegální 

práce, až s účinností této novely zákonodárce do legální definice nelegální práce dle § 5 

písm. e) ZoZ zahrnul zastřené pracovněprávní vztahy, resp. švarcsystém. Od 1. 1. 2012 

se tak právní úprava ohledně švarcsystému zkonsolidovala a až do současnosti jsou 

zastřené pracovněprávní vztahy postihovány dle ustanovení o nelegální práci dle ZoZ. 

Problematiku postihu a ukládání sankcí si blíže rozebereme v samostatné kapitole. 

2.2.2 Důsledky švarcsystému – motivace, pozitiva a negativa 

Závěrem k problematice švarcsystému budou vyhodnoceny motivace subjektů do 

tohoto vztahu vstupujících (nebo lépe řečeno ekonomickým či jiným způsobem 

zainteresovaných) a případné výhody či nevýhody z toho plynoucí. V první řadě je třeba 

si uvědomit, že co je pro jednu stranu z hlediska této formy výkonu práce výhodné, 

nemusí být nutně stejně výhodné i pro stranu druhou, a to nemluvě o dopadech do 
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oblastí zájmu státu, resp. veřejných financí. Pro účely níže uvedeného posouzení 

nebudeme uvažovat možný postih jako negativní důsledek zastřených pracovněprávních 

vztahů, neboť této problematice je věnována samostatná kapitola této práce. 

Prvním subjektem, na který dopadají důsledky zastřených pracovněprávních vztahů, 

je stát. Je třeba si uvědomit, že stát nevystupuje v tomto vztahu aktivně jako jeden 

z účastníků, nicméně tím, jak nastavuje zejména právní rámec (a v konečném důsledku i 

ten ekonomický), vytváří konkrétní motivaci, aby potenciální zaměstnavatelé a 

zaměstnanci zvolili namísto pracovněprávního vztahu švarcsystém. Dobře je to v 

případě České republiky viditelné na výši sociálních odvodů, které jsou v porovnání 

nejen s jinými evropskými státy velmi vysoké.78 Stát je tak z pohledu výhod a nevýhod, 

které švarcsystém přináší, příjemcem pouze negativní stránky tohoto fenoménu, a to 

zejména v podobě nižších příjmů do sektoru veřejných financí.79 Osoba samostatně 

výdělečně činná, na rozdíl od zaměstnance, odvádí na sociálních odvodech zpravidla 

pouze minimální zálohy a rovněž z pohledu daňového je zde prostor pro určitou 

daňovou optimalizaci, která u zaměstnance chybí. Jak již bylo uvedeno výše, vedle 

sociálního rozměru je ekonomická ztráta na straně státu hlavním důvodem, proč je 

z hlediska celospolečenského systému švarcsystém vnímán negativně. V této souvislosti 

jsem toho názoru, že pokud budou v čele exekutivy státu stát i nadále zástupci stran 

stojících nalevo od středu politického spektra (viz nejsilnější strana současné vládní 

koalice Česká strana sociálně demokratická, byť podle současných průzkumů již nemá 

nejvyšší preference), nelze předpokládat, že by došlo ke změně způsobu, jakým se 

k švarcsystému zejména legislativně přistupuje. 

Druhou skupinou, kterou ve vztahu k švarcsystému můžeme identifikovat, jsou 

zaměstnavatelé, v případě využití švarcsystému řekněme spíše objednatelé apod.  

Na rozdíl od státu zde v případě využívání tohoto způsobu zajišťování výkonu předmětu 

své činnosti lze z pohledu zaměstnavatelů shledávat převážně výhody.  
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Švarcsystém je vztahem dvou podnikatelů navzdory tomu, že materiálně se jedná o 

závislou práci a jsou dány předpoklady pro existenci pracovněprávního vztahu. 

Dodavatel, či jinak označený potenciální zaměstnanec, tak druhé straně fakturuje 

konkrétně smluvenou či jinak určenou částku, namísto pobírání mzdy z pozice 

zaměstnance ve smyslu zákoníku práce. Zaměstnavatel tak není zatížen povinností 

odvádět povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění,80 což nese v první řadě 

hlavně ekonomické úspory, které může využít jinde, například tak, že fakturovaná 

odměna bude zpravidla vyšší než v případě pracovněprávního vztahu.  

Vedle ekonomické zátěže se zaměstnavatel takto zbaví i velké zátěže 

administrativní. Jednou z jeho povinností je totiž odvádět zálohy na daň z příjmu 

fyzické osoby zaměstnance v podobě příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. a) 

bod 1, což v případě vztahu dvou podnikatelských subjektů pochopitelně neplatí. 

Zaměstnavatel tak v tomto případě ušetří nejen faktické administrativní náklady, ale 

rovněž ušetří i náklady v personální oblasti na další zaměstnance, kteří by v rámci jeho 

organizační struktury museli tuto administrativní práci vykonávat. Odpovědnost za 

plnění těchto povinností včetně souvisejících nákladů tak přenáší na zaměstnance, resp. 

dodavatele. Než bude pojednáno o poslední skupině aktivně vystupující v zastřených 

pracovněprávních vztazích, dovolím si ještě jednu poznámku k faktickým důsledkům, 

které plynou z výše uvedených výhod pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel využívající 

výhod švarcsystému má bezesporu velkou finanční výhodu proti ostatním konkurentům 

na trhu, kteří plní všechny své povinnosti v souladu se zákonem. Z hlediska trhu tak zde 

dochází k nekalosoutěžnímu jednání těchto subjektů,81 které svým protiprávním 

jednáním získávají neoprávněné výhody, a mohou tak dosáhnout větší tržní síly 

z důvodu nižších nákladů na svou činnost. Na druhé straně není příliš reálné, že by 

pouze tímto způsobem podnikatel získal vyšší podíl na trhu v celostátním měřítku. 

Z pohledu lokálního trhu však v daném místě může tímto způsobem docházet k narušení 

tržního prostředí. 
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Logicky vzato v situaci, kdy zde lze identifikovat negativní dopady na straně státu a 

naopak v drtivé většině převažující výhody plynoucí ze švarcsystému na straně 

zaměstnavatelů, je zde třetí skupina, která stojí někde na pomezí, tedy je beneficientem 

určitých výhod, které jsou na straně druhé kompenzovány ztrátou jistot plynoucích 

z postavení zaměstnanců dle zákoníku práce. Z ekonomického hlediska bývá pro 

zaměstnance švarcsystém zajímavějším řešením výkonu práce, neboť zpravidla 

znamená vyšší odměnu za vykonanou práci. Jak bylo zmíněno výše, zaměstnavatel 

zbaven povinností v oblasti odvodů na sociální a zdravotní pojištění a ušetří i v oblasti 

daňové značné finanční prostředky, z nichž minimálně část použije na vyšší odměny pro 

zaměstnance „pracující na živnostenský list“. Na straně druhé zde ekonomický přínos 

pro zaměstnance nebude srovnatelný s tím, kolik ušetří zaměstnavatel, neboť ten si 

zcela logicky část takto ušetřených prostředků ponechá. V opačném případě by to 

z pohledu zaměstnavatele pouze znamenalo změnu beneficienta finančního plnění, které 

je povinen odvádět, a to ze státu na zaměstnance, čímž by celý proces pro 

zaměstnavatele ztrácel smysl. Dle mého názoru je ovšem i ekonomická výhodnost 

z pohledu zaměstnance velmi relativní. Budou-li brány v potaz i další negativní stránky 

zmíněné níže, zejména pak administrativní povinnosti přecházející na potenciálního 

zaměstnance pracujícího jako OSVČ, je otázkou, jaký je reálný hodinový výdělek takto 

činné osoby v porovnání se zaměstnancem, který po odpracované směně odchází domů 

a jiné povinnosti řešit nemusí. 

Pro osoby vykonávající závislou práci jako OSVČ však tento finanční zisk nad 

rámec toho, co by získali jako zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, je na druhé 

straně kompenzován určitými důsledky, které již nelze z jejich pohledu označit za příliš 

pozitivní, spíše naopak. V první řádě je třeba zmínit to, co už bylo naznačeno v úvodu 

této práce, a tím je ochranná funkce pracovního práva. Zákoník práce obsahuje velké 

množství institutů, které, ač to na první pohled nemusí být vždy zřejmé, zaměstnance 

v menší či větší míře určitým způsobem chrání před negativními dopady některých 

právních skutečností nebo ho jinak oproti OSVČ zvýhodňují. Mezi takové instituty 

můžeme řadit například úpravu pracovní doby a doby odpočinku, dovolené, zákonnou 

úpravu náhrady majetkové a nemajetkové újmy (zejména s tím související limitaci 

povinnosti zaměstnance k náhradě škody v případě škody způsobené nedbalostně), dále 

můžeme zmínit povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s odměňováním za práci včetně 
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příplatků dle zákoníku práce nebo v neposlední řadě omezení zaměstnavatele v případě 

výpovědi na možnost dát zaměstnanci výpověď pouze ze zákonem taxativně 

stanovených důvodů. To je pouze výběr z množství institutů, jejichž ochrany osoba, 

která se rozhodne vykonávat činnost jako OSVČ, nepožívá.82 Často se lze tak setkat 

s názorem, že není nad to být velmi dobře placeným zaměstnancem, s čím se dá 

jednoznačně souhlasit. Na straně druhé však lze argumentovat, že některým osobám 

vykonávajícím činnost jako OSVČ může vyhovovat větší volnost ve vztahu 

k vykonávané práci, a to právě s ohledem na neuplatnění zákoníku práce, který 

samozřejmě kromě práv přináší i povinnosti zaměstnance.83 

Další negativní jev je spojen již s několikrát zmíněnými odvody na sociální a 

zdravotní pojištění, které jsou sice v případě OSVČ nižší než u zaměstnanců, nicméně 

poměrně častá lidská vlastnost nemyslet do budoucnosti, ale soustředit se především na 

přítomnost, se zde projevuje v tom směru, že většina OSVČ platí jen minimální výši 

záloh na sociální pojištění, což se v budoucnu musí projevit zejména na nižších 

důchodech u těchto osob, ovšem i přesto je zde zpravidla kladen důraz na maximalizaci 

zisku v daném čase a možné budoucí následky tohoto rozhodnutí již většina takto 

pracujících osob nevnímá. Rovněž účast na nemocenském pojištění jako jedné ze tří 

složek sociálního pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Osoby, které se rozhodnou 

systému nemocenského pojištění neúčastnit, pak nemohou počítat s finančním plněním 

v případě dlouhodobější nemoci či úrazu, u žen se pak dostáváme k problematice 

nároku (resp. v tomto případě nárok neexistuje) na peněžitou pomoc v mateřství. 

Osoby rozhodující se mezi výkonem práce jako OSVČ či pracovněprávním vztahem 

by měly mít na paměti další komplikace, které samostatná výdělečná činnost může 

přinést. Výše bylo zmíněno, že v případě švarcsystému pro zaměstnavatele odpadá 

značná administrativní zátěž. To ale neznamená, že povinnosti dané právními předpisy 

v oblasti daní a sociálního zabezpečení zcela zanikají, ale pouze dochází ke změně 
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jejich obsahu v závislosti na postavení osoby jako OSVČ namísto zaměstnance, 

nicméně stále někdo bude muset administrativně zajistit jejich plnění a tím nebude 

nikdo jiný než sama osoba samostatně výdělečně činná, resp. v případě švarcsystému 

potenciální zaměstnanec. Zde lze názorně poukázat na skutečnost, že ekonomický 

prospěch může být pro tyto osoby velmi relativní. Pokud nedokáží dostatečně 

optimalizovat své daňové náklady a tím výši odváděných daní obecně, přičemž zde 

můžeme identifikovat zvýšené náklady administrativního charakteru, které by jako 

zaměstnanci neměli, je otázkou, jak moc je tato situace po finanční stránce pro osoby 

práci vykonávající v konečném účtování ještě výhodná. A k tomu samozřejmě je třeba 

přičíst i nemateriální stránku věci v podobě ztráty ochranné funkce, kterou pracovní 

právo poskytuje. 

Závěrem je nezbytné si uvědomit, že je to v drtivé většině případů zaměstnavatel, 

kdo tlačí zaměstnance k výkonu práce v rámci zastřeného pracovněprávního vztahu, byť 

se materiálně jedná o výkon závislé práce, která má být vykonávána v základním 

pracovněprávním vztahu dle § 3 ZP. Ostatně představa modelové situace, kdy 

zaměstnanec přijde za zaměstnavatelem, který všechny své povinnost plní v souladu se 

zákonem a všechny své zaměstnance zaměstnává dle zákoníku práce, s tím, že chce 

vykonávat stejnou práci nikoli jako zaměstnanec, ale jako OSVČ, je možná ne zcela 

nereálná, ale v praxi bude velmi vzácná. Proč tomu tak je, je patrné z výše uvedeného, 

neboť zaměstnavatel je v porovnání s ostatními zainteresovanými subjekty na tomto 

vztahu z pohledu výhod a nevýhod jednoznačně nejlépe. Motivací zaměstnance 

přistoupit na tyto podmínky zaměstnavatele vedle finanční stránky pak je zejména snaha 

udržet si zaměstnání,84 i když v případě švarcsystému bychom spíše měli možná 

s trochou nadsázky mluvit o udržení si svého jediného smluvního partnera. Vyjednávací 

pozice stran se bude zákonitě měnit v závislosti na podmínkách pracovního trhu. 

Z hlediska společenského a sociálního se pak jako problematičtější jeví situace, kdy je 

na trhu práce nedostatek pracovních míst proti vyšší míře nezaměstnanosti, zejména 

v období ekonomické recese, kdy se zaměstnavatelé snaží šetřit náklady ve všech 

směrech včetně personální oblasti. Zaměstnanci pak s vědomím, že v případě ztráty 
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zaměstnání budou jen těžko hledat další uplatnění na pracovním trhu, jsou ochotnější 

přistoupit na podmínky švarcsystému, i když by za normálních okolností preferovali 

pracovněprávní vztah. Není tak dle mého názoru úplně správný argument striktních 

zastánců švarcsystému, že je na svobodné volbě stran, zda budou chtít mezi sebou 

založit pracovněprávní vztah, či vztah dvou podnikatelů85 a měla by jim být dána 

v tomto směru zákonodárcem volnost v rámci principů soukromého práva autonomie 

vůle a smluvní volnosti stran. Jak je zřejmé z výše uvedeného, ne vždy je toto 

rozhodnutí zcela svobodné, resp. jedna ze stran může být při svém rozhodování značně 

znevýhodněna. Tato premisa samozřejmě neplatí ve stejné míře plošně pro všechny 

obory a skupiny zaměstnanců. 

Na druhé straně jsem toho názoru, že není třeba švarcsystém zcela odsuzovat jako 

institut, který do právního řádu a společnosti jako celku přináší pouze negativní jevy, 

neboť je zřejmé, že konkrétním subjektům v daném čase a prostoru může vztah mezi 

dvěma podnikateli oboustranně vyhovovat více než pracovněprávní vztah. 

2.3 Bezesmluvní práce 

Druhou podkapitolou a zároveň okruhem, který lze vyčlenit od problematiky 

zastřených pracovněprávních vztahů v rámci nelegální práce, je výkon bezesmluvní 

práce, lidově řečeno také práce „na černo“. Bezesmluvní práce spadá do zákonné 

definice nelegální práce stejně jako švarcsystém pod bodem 1 § 5 písm. e) ZoZ, tedy 

jako závislá práce vykonávaná mimo pracovněprávní vztah. Z hlediska zákonné úpravy 

lze oproti švarcsystému sledovat rozdíl v tom, že nebylo v rámci odborné či laické 

veřejnosti nikdy pochyb o tom, že ZoZ bezesmluvní práci zakazuje a stejně tak 

postihuje po celou dobu své účinnosti, kdežto švarcsystém byl pod ustanovení definice 

nelegální práce zařazen až v rámci novelizace s účinností od 1. 1. 2012 (viz předchozí 

výklad k problematice zastřených pracovněprávních vztahů). 

Samotnou podstatou bezesmluvní práce je, jak již samotné označení napovídá, 

výkon závislé práce bez jakéhokoliv právního titulu, nejen bez pracovní smlouvy či 

jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ale na rozdíl od švarcsystému 
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se tu účastníci ani nesnaží navodit dojem, že se jedná o vztah dvou podnikatelů (tedy 

neexistuje ani žádná jiná smlouva uzavřená dle občanského zákoníku). O tomto vztahu 

tak zpravidla neexistují žádné záznamy a odměna za vykonanou práci je placena tzv. 

„na ruku“ tak, aby v případě kontroly ze strany orgánů státní správy byla tato činnost 

hůře dohledatelná. Své využití pak bezesmluvní práce nachází v nepřeberném množství 

oborů, přičemž nejčastěji lze hovořit o oborech jako je stavebnictví, hotelnictví či 

pohostinství.86 

2.3.1 Bezesmluvní práce vs. švarcsystém 

Z hlediska motivace k výkonu bezesmluvní práce zde shodně jako u švarcsystému 

můžeme zejména hovořit o motivaci finanční, a to dokonce ještě v širším rozměru. 

Zaměstnavatel a zaměstnanec si zpravidla sjednají ústně výši finančního ohodnocení za 

vykonanou práci, což přesně odpovídá nákladům zaměstnavatele a čistému příjmu 

zaměstnance. Zaměstnavateli se tedy nezvyšují náklady na takto pracujícího 

zaměstnance o povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, stejně jako mu odpadá 

administrativní zátěž s tím spojená. Z pohledu zaměstnavatele se tak jedná v tomto 

směru fakticky o situaci srovnatelnou s využitím švarcsystému (není to však situace 

totožná, neboť z logiky věci zaměstnavatel nemůže tento vztah se zaměstnancem na 

rozdíl od obchodní smlouvy v rámci švarcsystému uvádět v účetní ani jiné 

dokumentaci). Pro zaměstnance je při bezesmluvním výkonu práce ekonomicky situace 

ještě výhodnější než v případě zastřeného pracovněprávního vztahu, neboť z hlediska 

právního a daňového tento příjem vůbec neexistuje, i když reálně zaměstnanec peníze 

inkasuje. Tento příjem tedy nebude zdaněn, a to ani jako příjem ze závislé činnosti dle § 

6, tak ani jako příjem ze samostatné činnosti dle § 7 zák. č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Současně z tohoto příjmu nejsou odváděny ani 

odvody na sociální a zdravotní pojištění, což má pro tyto osoby negativní důsledky 

v případě nemoci či později při případném pobírání starobního důchodu. 

Administrativní činnost související s povinnostmi v oblasti sociálního zabezpečení a 

v oblasti daní zde tedy nepřechází na zaměstnance (resp. OSVČ) tak, jak tomu je 
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v případě švarcsystému, nýbrž z důvodu nepřiznání tohoto příjmu administrativní 

činnost není vykazována vůbec. 

Pokud tedy bylo v případě švarcsystému uzavřeno, že pro stát je tento způsob 

zajišťování předmětu činnosti ze strany zaměstnavatelů nevýhodný v tom směru, 

že stát přichází o nemalé finanční prostředky, tak v případě bezesmluvní práce toto platí 

dvojnásob, neboť do veřejných rozpočtů a rozpočtů zdravotních pojišťoven neplynou 

finanční prostředky vůbec žádné. 

V kapitole pojednávající o problematice švarcsystému byla jako jeden z negativních 

důsledků pro osoby pracující jako OSVČ, namísto pracovněprávního vztahu, zmíněna 

ztráta ochranné funkce pracovního práva, resp. institutů zákoníku práce poskytujících 

zaměstnancům ochranu či jiné zvýhodnění. Z tohoto pohledu lze hovořit o identických 

důsledcích i v případě bezesmluvní práce, neboť zaměstnanec z pohledu práva formálně 

není zaměstnancem a nepožívá tak ochrany zákoníku práce a souvisejících předpisů.  

Lze shrnout, že důsledky bezesmluvní práce jsou zejména z pohledu státu, ale do 

jisté míry i zaměstnanců, velmi negativní, z toho důvodu můžeme bezesmluvní práci 

v porovnání se švarcsystémem označit jako institut vyznačující se vyšší mírou 

ekonomické i celospolečenské škodlivosti. Je to zřejmé i tehdy, ohlédneme-li se za 

dosavadními diskuzemi na téma švarcsystém a bezesmluvní práce v odborných kruzích. 

Zatímco v případě prvně jmenovaného fenoménu zastřených pracovněprávních vztahů 

můžeme nalézt i nezanedbatelné množství argumentů k jeho legalizaci, u bezesmluvní 

práce panuje poměrně neotřesitelná shoda na její škodlivosti a potřebě postihu v případě 

jejího odhalení. 

  



47 

 

2.3.2 Členění bezesmluvní práce 

Bezesmluvní práci můžeme dále dělit do jednotlivých podkategorií dle způsobu, 

jakým je pracujícími osobami vykonávána. Analýza Evropské komise tak poskytuje 

následující možné členění: 

1) „Neformální dvojí zaměstnání, 

2) neformální výdělečná činnost migrujících pracovníků, 

3) neformální příležitostné nebo dočasné práce, 

4) domácí práce a práce na částečný úvazek, 

5) tradiční/inovativní mix práce na černo v malých a rodinných organizačních 

jednotkách.“
87

 

První zmíněný způsob výkonu bezesmluvní práce je zároveň způsobem zřejmě 

nejrozšířenějším. Neformální dvojí zaměstnávání, nebo také „moonlighting“, je 

založeno na koncepci výkonu dvou či více zaměstnání jednou pracující osobou, přičemž 

pouze jednu z nich vykonává jako OSVČ či jako zaměstnanec dle pracovněprávních 

předpisů. Druhé, případně další zaměstnání tohoto zaměstnance, je neformální a z takto 

získaných příjmů tedy není odváděna daň z příjmu fyzické osoby ani odvody na sociální 

a zdravotní pojištění.88 

Neformální výdělečná činnost migrujících pracovníků bude podrobněji rozebrána 

v této kapitole níže, ale v zásadě takový výkon práce na černo lze popsat jako výkon 

práce cizince v rozporu s platnými právními předpisy, tedy zejména bez nebo v rozporu 
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s pracovním povolením či povolením k pobytu (v případě České republiky rovněž 

v rozporu s instituty zaměstnanecké nebo modré karty viz další výklad).89  

Neformální příležitostné nebo dočasné práce jsou označovány za určitou formu 

přivýdělku, přičemž jako nejtypičtější příklad si lze představit studenty pracující na 

brigádách, zejména během letní sezóny. V tomto případě však nedochází k uzavření 

dohody o provedení práce ani jiného pracovněprávního titulu, který by zakládal 

pracovněprávní vztah a současně tedy nejsou stranami ani plněny jejich povinnosti 

v oblasti daňové, případně i v oblasti práva sociálního zabezpečení. Domácí práce a 

práce na částečný úvazek je s předchozím typem bezesmluvní práce velmi podobná a 

s ohledem na svůj odpovídající název tohoto typu nepotřebuje bližší komentář.  

Posledním typ bezesmluvní práce je popisován jako mix práce na černo v malých a 

rodinných organizačních jednotkách. Jedná se o zaměstnavatele, k jejichž činnosti není 

zapotřebí velké množství zaměstnanců, případně je třeba zajistit vyšší objem práce 

pouze nárazově. Při této činnosti pak pravidelně vypomáhají rodinní příslušníci nebo 

přátele a známí, v tomto případě pouze neformálně bez náležité registrace těchto příjmů. 

V souvislosti se zajišťováním plnění pracovních úkolů ve spolupráci s rodinnými 

příslušníky by pozornosti neměl ujít institut, který byl do českého právního řádu dle 

italského vzoru zaveden platným a účinným občanským zákoníkem, zákonem  

č. 89/2012 Sb. Definici a další úpravu tohoto pojmu nalezneme v § 700 až 707 OZ, 

přičemž je definován jako „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. Na ty z nich, kteří 

trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny 

zúčastněné na provozu rodinného závodu.“90 Z pohledu aplikační praxe vyvstává 

otázka, zda by toto ustanovení mělo mít speciální či naopak subsidiární povahu právě ve 

vztahu k pracovněprávním a dalším souvisejícím předpisům, resp. dohodami v souladu 

s těmito předpisy sjednanými. Řešení přináší hned druhý odstavec § 700 OZ ve znění: 
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„ustanovení o právech a povinnostech členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného 

závodu se nepoužijí v případech, kdy jsou tato 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. Jsou-li členy 

rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, použijí se před 

ustanoveními o rodinném závodu přednostně ustanovení tohoto zákona o manželském 

majetkovém právu.“ Ze znění zákonné úpravy rodinného závodu tak plyne, že pokud 

nejsou vztahy mezi rodinnými příslušníky upraveny smluvně v souladu s jinými 

předpisy, užije se subsidiárně institutu rodinného závodu. V případě manželů 

uvedených ve druhé větě výše zmíněného druhého odstavce § 700 OZ je jen pro úplnost 

třeba doplnit, že dle zákoníku práce nemůže být mezi manžely nebo partnery (ve smyslu 

zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů) založen základní pracovněprávní vztah dle § 3 ZP.91 

Literatura jako závěr k výše uvedenému vymezení rodinného závodu uvádí, že „za 

závislou práci rovněž nelze považovat práci pro rodinný závod při splnění podmínek 

uvedených v § 700 odst. 1 ObčZ,“92 přičemž dále dodává, že na osoby uvedené v  

§ 700 odst. 1 OZ pracující trvale pro rodinný závod se hledí jako na členy rodiny 

zúčastněné na provozu rodinného závodu a nikoli jako na osoby vykonávající závislou 

práci ve smyslu § 2 ZP.93 Přijmeme-li tento závěr, pak logicky vzato se nabízí otázka, 

zda můžeme postihovat osoby vykonávající určitou činnost pro jiného člena rodiny pro 

výkon nelegální práce, resp. zda se v souladu s výše uvedeným dá o nelegální práci 

vůbec hovořit. Dle mého názoru musí být odpověď na tuto otázku, v případě naplnění 

podmínek § 700 odst. 1 OZ, nutně negativní. Navazujícím problémem je samotná praxe 

kontrolních orgánů, neboť je pravděpodobné, že pracovníci oblastních inspektorátů 

práce ve většině případů nepostupují dle výše uvedeného závěru, ale naopak posuzují 

tyto situace jako výkon nelegální práce. 
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Jako poslední poznámka k tématu bezesmluvní práce bude zmíněna související 

problematika tzv. „práce na zkoušku“. Práce na zkoušku je literaturou označována jako 

protiprávní stav, neboť zaměstnavatel se zaměstnancem formálně nevstupuje do 

základního pracovněprávního vztahu a za vykonanou práci mu ani nevyplácí mzdu.  

„V těchto a podobných případech je třeba vycházet ze závěru, že pokud je vykonávána 

závislá práce a není za ni vyplácena odměna, jedná se o protiprávní stav a zaměstnanci 

za takovou práci odměna náleží. Pokud by si strany sjednaly, že odměna nebude 

vyplácena, např. po určitou počáteční dobu, bylo by takové ujednání absolutně neplatné 

podle § 588 a odměna by tak zaměstnanci náležela. Jinými slovy i v těchto případech 

platí, že práce je vykonávána za mzdu, neboť k protiprávnímu stavu, či k absolutně 

neplatnému ujednání, nelze z tohoto pohledu přihlížet.“94 Práce na zkoušku tak je 

zpravidla kontrolními orgány sankcionována jako nelegální zaměstnávání. 

Institut práce na zkoušku zákoník práce nezná, ovšem pokud je hlavním záměrem 

obou stran pouze ověřit si, že vzájemná spolupráce zaměstnance a zaměstnavatele bude 

fungovat k prospěchu obou stran, není nic jednoduššího než využít při sjednávání 

pracovního poměru institut zkušební doby dle § 35 ZP. V případě, že spolupráce jedné 

či druhé straně nebude vyhovovat, je možné pracovní poměr písemně zrušit ve zkušební 

době, což je dle mého názoru dostatečně flexibilní řešení nevyhovující situace.95 

2.3.3 Bezesmluvní práce vs. nedodržení předepsané formy 

Byť se z hlediska posuzování a prokazování výkonu nelegální práce ve smyslu § 5 

písm. e) bod 1 ZoZ v podobě bezesmluvní práce může zdát situace oproti prokazování 

existence švarcsystému o poznání jednodušší, nemusí tomu tak být vždy. Důvodem je 

poměrně tenká a rozostřená hranice mezi správním deliktem umožnění výkonu 

nelegální práce dle § 140 odst. 1 písm. c) a správním deliktem nedodržení písemné 

formy při uzavírání pracovní smlouvy či dohody o provedení práce nebo dohody o 

pracovní činnosti dle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

(resp. v případě fyzických osob § 12 odst. 1 písm. b) téhož zákona v případě fyzických 
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osob), což je sankční důsledek porušení povinností dle § 34 odst. 2 a § 77 odst. 1 ZP. 

Výše uvedené můžeme názorně demonstrovat analýzou rozsudku Nejvyššího správního 

soudu, č. j. 6 Ads 88/2014 – 34, ze dne 9. 7. 2014. 96  

Dne 23. 4. 2014 provedl Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj 

u žalobkyně V. F. kontrolu zaměřenou na dodržování pracovněprávních předpisů a 

především na zákaz výkonu nelegální práce. Při kontrole bylo zjištěno, že v prodejně 

textilu žalobkyně V. F. prodává paní A. B., aniž by mezi nimi byla uzavřena pracovní 

smlouva či jedna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, což bylo 

kontrolním orgánem posouzeno jako umožnění výkonu nelegální práce a následně bylo 

se žalobkyní zahájeno správní řízení pro podezření ze spáchání deliktu ve smyslu 

ustanovení § 140 odst. 1 písm. c) ZoZ. V rámci takto zahájeného řízení byla žalobkyně 

shledána vinnou z tohoto správního deliktu a současně jí byla uložena pokuta ve výši 

300.000,- Kč (v této souvislosti je vhodné připomenout, že dle účinné právní úpravy 

bylo v případě posuzovaného správního deliktu možné uložit pokutu v minimální výši 

250.000,- Kč). 

Proti rozhodnutí oblastního inspektorátu se žalobkyně bránila odvoláním ke 

Státnímu úřadu inspekce práce, který potvrdil kvalifikaci skutku a pouze snížil uloženou 

pokutu na minimální výši 250.000,- Kč. Spor se tak stal předmětem správní žaloby, kdy 

Krajský soud v Brně po posouzení níže shrnutých argumentů a důkazů žalobkyni svým 

rozhodnutím vyhověl a zrušil rozhodnutí oblastního inspektorátu i Státního úřadu 

inspekce práce, na což SÚIP reagoval podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu 

správnímu soudu. 

Žalobkyně v tomto případě jako zaměstnavatel argumentovala zejména tím,  

že v inkriminovaný den kontroly potřebovala ve své prodejně urgentní záskok za jiného 

zaměstnance, který se v tento den nemohl dostavit do práce. Domluvila se tedy 

telefonicky s jinou fyzickou osobou, paní A. B. (se kterou měla již dříve ve stejném 

měsíci uzavřenou dohodu o provedení práce na dobu určitou), s tím, že žalobkyně 

připraví novou dohodu o provedení práce a dokument obě strany podepíší,  
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jakmile žalobkyně v tento den dorazí do prodejny. V době, kdy žalobkyně V. F. přišla 

na pracoviště, byla zde již přítomna paní A. B. vykonávající telefonicky sjednanou 

práci, a zároveň zde již také probíhala výše zmíněná kontrola pracovníků oblastního 

inspektorátu.  

Hlavním argumentem žalobkyně byla ta skutečnost, že obsah dohody o provedení 

práce byl již předem dohodnut ústně po telefonu, čímž zde byla dána existence 

pracovněprávního vztahu a nemohlo jít tedy o nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) 

bod 1 ZoZ, ale šlo pouze o nedodržení písemné formy dohody o provedení práce, a to 

pouze v rozsahu několika málo hodin. S tímto tvrzením samozřejmě Státní úřad 

inspekce práce jako žalovaný nesouhlasil, když měl za to, že dohoda o provedení práce 

uzavřená tentýž den mezi žalobkyní a paní A. B. byla zcela účelová a byla uzavřena až 

po vykonané práci. 

Krajský úřad dal žalobkyni za pravdu, neboť dle jeho názoru zde nebyla splněna 

podmínka výkonu závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Dle krajského soudu 

strany založily pracovněprávní vztah v ústní formě, když dále uvádí, že se jednalo o 

výkon závislé práce, byť bez písemné pracovní smlouvy či dohody o provedení práce či 

dohody o pracovní činnosti ve smyslu § 3 ZP. 

„Žalobkyně tak mohla být podle krajského soudu sankcionována maximálně za 

správní delikt podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005, o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, tedy za neuzavření dohody o provedení práce v písemné formě, 

nikoliv však za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti, jak 

situaci posoudil žalovaný.“97 

Státní úřad inspekce práce jako žalovaný s tímto právním posouzením věci 

nesouhlasil, a proto proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně podal kasační stížnost. 

Žalovaný byl toho názoru, že žalobkyně jako zaměstnavatel měla přijmout taková 

opatření, aby nedošlo k výkonu závislé práce bez uzavřeného pracovněprávního vztahu 

v souladu se zákonem, přičemž formálně uzavřená dohoda o provedení práce byla 

sepsána zcela účelově po skončení práce v den kontroly. Dále žalovaný zcela 

nesouhlasil se skutkovou a právní argumentací krajského soudu.  
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V první řadě dle tvrzení žalovaného soud „zcela svévolně dovodil existenci vůle 

stran uzavřít ústně pracovněprávní vztah“, přičemž jeho existenci ani údajnou vůli stran 

k jeho uzavření dostatečně neodůvodnil. Nad to žalovaný uvedl, že tento závěr nemá 

oporu v provedeném dokazování a spisovém materiálu, když navíc žalovaná svou 

hlavní obranu založila právě na zcela účelově uzavřené dohodě o provedení práce. 

Důležitým se jeví další argument Státního úřadu inspekce práce, který uvedl, že 

pokud by byl přijat výklad § 5 písm. e) bod 1 ZoZ tak, jak jej interpretoval Krajský soud 

v Brně, došlo by tím k limitaci uplatnění tohoto ustanovení de facto pouze na případy 

výkonu nelegální práce ve formě švarcsystému. Závěrem pak žalovaný ve své 

argumentaci uvedl názor, že krajský soud „byl při rozhodování nyní projednávaného 

případu veden snahou uchránit žalobkyni před poměrně vysokou, avšak zákonnou 

pokutou uloženou zcela při spodní sazbě.“98 Pokud byl krajský soud toho názoru, že 

pokuta pro žalobkyni A. F. uložená na samé spodní hranici bude mít likvidační 

charakter, měl dle žalovaného namísto údajně účelového rozhodnutí předložit 

předmětné ustanovení zákona o zaměstnanosti Ústavnímu soudu k posouzení jeho 

souladu s ústavním pořádkem. 

Nejvyšší správní soud v posuzovaném případě potvrdil argumentaci Krajského 

soudu v Brně i s odkazem na svou předchozí judikaturu v obdobné věci, ze které ostatně 

vycházelo i napadené rozhodnutí. Nejvyšší správní soud zhodnotil, že mezi žalobkyní a 

žalovaným není sporu o tom, že práce vykonávaná paní A. B. byla závislou prací ve 

smyslu § 2 ZP. Rozhodující v tomto případě zůstává otázka, zda šlo o výkon práce 

mimo pracovněprávní vztah. V této souvislosti Nejvyšší správní soud odkázal na vlastní 

nedávnou rozhodovací praxi, konkrétně rozsudek č. j. 7 Ads 52/2014 – 37, ve kterém 

konstatoval: „I s ohledem na odkaz na ustanovení zákoníku práce je proto zřejmé, že 

otázku existence základního pracovněprávního vztahu a platnosti právního jednání, 

který jej založil, je nutno hodnotit právě především podle rozhodných ustanovení 

zákoníku práce. Zákon o zaměstnanosti žádnou podobnou právní úpravu neobsahuje a 

ani z něj implicitně nevyplývá, že vůbec nezáleží na platnosti právních jednání. Ostatně 

jak jinak, než podle zákoníku práce (a případně subsidiárně občanského zákoníku) by 

bylo možné hodnotit, zda existuje mezi stranami jakýkoliv právní vztah. […] Podle  
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ust. § 20 odst. 1 zákoníku práce, nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje 

zákon nebo dohoda smluvních stran, je neplatný, ledaže smluvní strany tuto vadu 

dodatečně odstraní. Podle ust. § 20 odst. 2 zákoníku práce, nebyl-li právní úkon, jímž 

vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah (§ 3), učiněn ve formě, kterou 

vyžaduje zákon, je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním. 

Ust. § 20 zákoníku práce tedy upravuje dvě situace, kdy se na právní jednání zakládající 

základní pracovněprávní vztah přes nedodržení písemné formy hledí jako na právní 

jednání platné. Základní pracovněprávní vztah z něho vzniklý je proto taktéž nutno 

považovat za existující. Strany tohoto vztahu mají stejná práva a povinnosti jako strany 

základního pracovněprávního vztahu založeného bezvadným právním jednáním.“99 

Nejvyšší správní soud konstatoval, že krajský soud při interpretaci § 5 písm. e) ZoZ 

a § 3 a § 20 ZP správně vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, a 

proto lze s touto části odůvodnění rozsudku souhlasit. Žalovaný pak patrně chybně 

odůvodnění krajského soudu vyložil tak, že soud vycházel ve své úvaze z dodatečného 

sjednání dohody o provedení práce jako zhojení neplatnosti právního jednání, což 

neodpovídá skutečné argumentaci Krajského soudu v Brně, když ten tvrdí, že v době 

kontroly zde již existoval pracovněprávní vztah mezi žalobkyní a paní A. B., „a to na 

základě ústní dohody, jejíž platnost krajský soud dovozuje právě z § 20 odst. 2 zákoníku 

práce.“100  

Stejně tak dle názoru Nejvyššího správního soudu neobstojí argument žalovaného, 

že nemohlo dojít ke vzniku pracovněprávního vztahu, neboť mezi stranami nebyly 

sjednány podstatné náležitosti dohody o provedení práce. „Nejvyšší správní soud tuto 

otázku přezkoumal a dospěl k závěru, že rozsudek krajského soudu v tomto ohledu 

obstojí. Krajský soud na základě zjištění kontroly provedené oblastním inspektorátem 

naznal, že mezi žalobkyní a A. B. byl dohodnut druh práce, vztah nadřízenosti a 

podřízenosti, způsob evidence pracovní doby, odměňování (viz s. 6 pokračování 6 Ads 

88/2014 napadeného rozsudku). Co se týče otázky rozsahu a doby, na kterou byla 

dohoda o provedení práce sjednána, ze spisu vyplývá, že žalobkyně dne 23. dubna 2012 

potřebovala již jen záskok na dobu pěti hodin od 12.00 do 17.00 hodin tohoto dne a že 
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tuto informaci sdělila telefonicky A. B.“101 Nejvyšší soud v odůvodnění svého 

rozhodnutí dále připomněl, že projednávaný případ se odehrává v rámci správního 

trestání, tudíž důkazní břemeno nese žalovaný, který odpovídá za zjištění skutečného 

skutkového stavu, z čehož vyplývá, že je to právě žalovaný, který měl přinést důkazy o 

tom, že dohoda o provedení práce nebyla platně sjednána, což ovšem neučinil. 

Z pohledu aplikační praxe je důležitý právní názor Nejvyššího správního soudu 

obsažený v posledních odstavcích citovaného rozsudku č. j. 6 Ads 88/2014 – 137,  

kdy s ohledem na skutkový stav projednávaného případu Nejvyšší správní soud 

zdůrazňuje rozdíl mezi správními delikty umožnění výkonu nelegální práce dle § 140 

odst. 1 písm c) ZoZ a nedodržení písemné formy při uzavření pracovní smlouvy či 

jednou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu  

§ 25 odst. 1 písm b) (resp. § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005, o inspekci práce. 

„Současná právní úprava sankcionuje na jedné straně umožnění výkonu nelegální 

práce [§ 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti] a na straně druhé nedostatek 

písemné formy pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní 

činnost [§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě fyzických osob, § 25 odst. 1 písm. b) téhož zákona v 

případě osob právnických]. Z toho vyplývá logický závěr, že zákonodárce měl zájem 

tyto skutkové podstaty rozlišovat. S ohledem na to je třeba v každém jednotlivém 

případě pečlivě zkoumat, zda se jedná o nelegální práci, pod níž lze např. podřadit 

případy výkonu závislé práce na základě jiné občanskoprávní smlouvy, nebo případy 

bez jakéhokoliv, třebaže ústního, ujednání, či např. případy tzv. práce na zkoušku, nebo 

zda jde o situace, kdy je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ujednána pracovní 

smlouva, dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce, avšak v ústní 

formě.“102 

Závěrem se pak Nejvyšší správní soud vyjádřil k poznámce Státního úřadu inspekce 

práce uvedené v kasační stížnosti, že výklad provedený Krajským soudem v Brně 

způsobuje nemožnost aplikace § 5 písm. e) bod 1 ZoZ na výkon nelegální práce 

v podobě „práce na černo“, s čímž Nejvyšší správní soud nesouhlasí. „Je zřejmé, že 
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nyní projednávaný případ demonstruje skutečnost, že dochází k rozostření hranice mezi 

nelegální prací a prací vykonávanou jen na základě ústní dohody, neboť i nelegální 

práce je obvykle vykonávána na základě určité a zpravidla ústní, příp. jen konkludentní 

„dohody“. Tato skutečnost je však do značné míry důsledkem současné právní úpravy, 

jíž se správní orgány a soudy musí řídit. Státnímu úřadu inspekce práce a jeho 

oblastním inspektorátům, jakkoli je to nesnadné, tak nezbývá, než platné právní úpravě 

v praxi přizpůsobit dokazování v tom směru, že je nutné zjišťovat konkrétní obsah ústní 

dohody, aby bylo možné rozlišit mezi oběma výše zmíněnými skutkovými podstatami 

správních deliktů.“103  

Dle výše shrnutých závěrů a s ohledem na rozhodovací praxi Nejvyššího správního 

soudu není tedy překvapením, že kasační stížnost Státního úřadu inspekce práce byla 

zamítnuta. Dle mého názoru lze souhlasit s argumentací Nejvyššího správního soudu ve 

vztahu k odlišnosti výše uvedených správních deliktů. 

Na straně druhé je samozřejmě pochopitelná snaha Státního úřadu inspekce práce 

uvedenou argumentací zvrátit aplikační praxi a výklad předmětných ustanovení 

pracovněprávních předpisů ve svůj prospěch. Jak totiž sám uvádí v posledně citované 

části rozhodnutí Nejvyšší správní soud, je a bude velmi nesnadné pro kontrolní orgány 

unést důkazní břemeno v obdobných správních a navazujících soudních řízeních. 

Oblastní inspektoráty jsou tak postaveny do nepříjemné role, kdy musí prokazovat 

obsah ústní dohody, a to pravděpodobně nepůjde jinak než nepřímo skrze důkazy 

ohledně faktického chování kontrolovaných osob a jiné objektivně zjistitelné 

skutečnosti, neboť již z povahy věci vyplývá, že v těchto případech zpravidla existuje 

jen minimum písemných materiálů zachycujících právní vztah mezi stranami, které by 

bylo možné použít jako důkaz ve správním řízení k prokázání viny.  

Jednou z takových objektivních skutečností může být například délka trvání tohoto 

protiprávního stavu a také související plnění povinností plynoucích z oblasti práva 

sociálního zabezpečení, zejména zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, a ze zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pokud by se tedy teoreticky jednalo o týdny 

či měsíce trvající výkon závislé práce aniž by zaměstnavatel přihlásil zaměstnance ve 
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lhůtě 8 dnů od vzniku pracovního poměru (či jiné skutečnosti zakládající takovou 

povinnost) u příslušné zdravotní pojišťovny zaměstnance a Okresní správy sociálního 

zabezpečení, lze dle mého názoru z takto zjištěných objektivních skutečností indikovat 

pravděpodobný úmysl stran směřující k výkonu nelegální práce.104 

Po skutkové stránce pak nebyl v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ani 

v předcházející argumentaci stran zdůrazněn aspekt předchozího jednání žalobkyně  

V. F. a zaměstnankyně paní A. B., který by měl být dle mého názoru rovněž zohledněn 

při posuzování úmyslu a cíle jednání stran. Dle skutkových zjištění totiž již 

v předcházejícím období, a to konkrétně v období od 11. 4. 2012 do 18. 4. 2012, byla 

mezi stranami uzavřena dohoda o provedení práce, jejímž předmětem byl stejný druh 

práce jako v posuzovaném případě. Z předchozího jednání stran tedy lze usuzovat, že 

jejich cílem nebylo umožnit výkon, resp. vykonávat nelegální práci ve smyslu  

§ 5 písm. e) bod 1 ZoZ, nýbrž se skutečně jednalo o výjimečnou situaci, kdy v důsledku 

pochybení stran zaměstnankyně po určitou dobu vykonávala závislou práci 

v pracovněprávním vztahu bez písemně uzavřené dohody o provedení práce, čímž byla 

naplněna skutková podstata správního deliktu dle § 25 odst. 1 písm. b)  

zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

Problematiku odlišení nelegální práce v podobě výkonu závislé práce fyzickou 

osobou mimo pracovně právní vztah od nedodržení písemné formy při uzavření 

pracovní smlouvy či jedné z dohod můžeme symbolicky uzavřít slovy Nejvyššího 

správního soudu, který, jak bylo již uvedeno výše, zhodnotil právní stav jako poměrně 

rozostřenou a mnohdy nejasnou hranici mezi oběma správními delikty, neboť i 

nelegální práce je zpravidla vykonávána na základě určité ústní či alespoň konkludentní 

dohody stran. 
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2.4 Nelegální práce vykonávána cizinci 

Přestože byl v úvodu této kapitoly pojednávající o nelegální práci jako primární 

objekt vymezen výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah 

v podobě švarcsystému a bezesmluvní práce, je zapotřebí pro úplnost uvést alespoň 

základní údaje k problematice nelegálního zaměstnávání cizinců, která je součástí 

zákonné definice nelegální práce v podobě bodu 2 a 3 § 5 písm. e) ZoZ. 

Migrace osob směřujících za prací ze zahraničí směrem na náš pracovní trh je velmi 

aktuální, zejména s ohledem na nedostatek pracovních sil na tuzemském trhu. I přes 

zvyšování mezd, ke kterému se zaměstnavatelé logicky musí uchýlit, se některým z nich 

po delší dobu nedaří obsazovat volná pracovní místa, neboť v současné době je v České 

republice velmi nízká míra nezaměstnanosti.105 „Pokud se jedná o postavení cizinců, 

pak je nutno si uvědomit, že jim je umožněn vstup na český trh práce pouze z důvodu 

doplnění chybějících domácích zdrojů k pokrytí poptávky po pracovních silách. Proto 

též v případě České republiky platí, že drtivá většina cizinců nachází práce až na tzv. 

sekundárním pracovním trhu. Jedná se o práce s nízkou kvalitou (odměňování a jiných 

pracovních podmínek) a s vysokým tlakem na flexibilitu.“106 

Zaměstnavatelé pak i z důvodu nižších nákladů přijímají zahraniční pracovníky, 

kteří zpravidla přicházejí ze zemí, kde je nedostatek pracovních příležitostí nebo příliš 

nízká úroveň mezd, a kteří jsou ochotni vykonávat stejnou práci za nižší mzdu a 

v horších pracovních podmínkách než tuzemští zaměstnanci. V drtivé většině případů se 

jedná o nekvalifikovanou práci v odvětvích, kde je z hlediska konkurenceschopnosti 

nutné co nejvíce tlačit náklady směrem dolů, v důsledku čehož jsou zahraniční 

pracovníci, pracující zde zpravidla v rozporu s právními předpisy, nuceni pracovat ve 
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zcela nevyhovujících podmínkách. M. Štefko tuto situaci označuje jako důsledek 

určitého společenského vývoje v daných odvětvích, kde se zaměstnavatelé snaží ušetřit 

na nákladech ve všech oblastech, přičemž v personální oblasti na to doplácí právě tito 

nelegální zaměstnanci.107  

V rámci problematiky zaměstnávání cizinců je v první řadě nejdůležitější vymezit, 

kdo se pro účely pracovního práva, a zejména zákona o zaměstnanosti, rozumí 

cizincem. Obecnou definici cizince totiž poskytuje § 1 odst. 2 zákona č. 326/1999, 

o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).108 Nicméně zákon o zaměstnanosti 

obsahuje vlastní speciální ustanovení definující osobu cizince. Předmětná definice je 

založena na negativním vymezení, neboť § 85 ZoZ stanoví, že „pro účely zaměstnávání 

zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan Evropské 

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

uvedený v § 3 odst. 3.“ Definice cizince je tedy pro potřeby zaměstnávání zákonem o 

zaměstnanosti značně zúžena, a to v důsledku členství České republiky v Evropské unii, 

neboť jako člen je Česká republika povinna dodržovat povinnosti vyplývající z jednoho 

ze čtyř pilířů - volného pohybu osob (pracovníků) v rámci Evropské unie. 

Definice § 85 ZoZ sice užívá pojmu občan Evropské unie, ovšem z důvodu rozšíření 

platnosti čtyř základních svobod Evropské unie (volný pohyb zboží, osob, služeb a 

kapitálu) i na Evropský hospodářský prostor, je třeba pod tento pojem podřadit i občany 

Islandu, Norska, Lichtenštejnska a v poslední řadě také občany Švýcarska, které má 

v této oblasti s Evropskou unií uzavřené bilaterální dohody. 

Zákon nestanovuje podmínky výkonu práce cizinců pouze těmto osobám 

vykonávajícím závislou práci, ale samozřejmě stanoví i určité povinnosti vůči 

zaměstnavatelům, a to už před samotným vznikem pracovněprávního vztahu. Jedná se 

zejména o povinnosti informačního charakteru stanovené v § 85 až 88 ZoZ.  

                                                      
107

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

fakulta, 2013. 279 s. Studie lidských práv = Studies in human rihgts; č. 2. ISBN 978-80-87146-72-9,  

s. 243.  
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včetně občana Evropské unie. 
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Pokud zaměstnavatel zamýšlí přijmout cizince do zaměstnání na základě jednoho 

z typů povolení, je povinen nejprve oznámit toto volné místo, na které má být cizinec 

přijat, příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR, a to včetně základní charakteristiky 

pracovního místa v tomto oznámení.109 Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří 

povinnost oznámit příslušnému úřadu, že občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník, 

rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3 ZoZ, cizinec, u 

kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje 

povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, nastoupil 

k zaměstnavateli k výkonu práce, a to nejpozději v den nástupu.110 Současně je 

zaměstnavatel dle § 102 odst. 2 ZoZ povinen vést evidenci občanů Evropské unie, jejich 

rodinných příslušníků a rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3 

odst. 3 ZoZ, a evidenci cizinců, které zaměstnává. 

2.4.1 Povolení vydávaná cizincům k výkonu závislé práce 

v České republice 

Cizinec ve smyslu zákona o zaměstnanosti může být v České republice zaměstnán 

pouze v případě, že mu bylo vydáno příslušným úřadem povolení k zaměstnání  

(a zároveň mu bylo uděleno povolení k pobytu na území České republiky) nebo je 

držitelem zaměstnanecké či modré karty.111 Výjimku z výše uvedeného poskytuje  

§ 98 ZoZ, který taxativně stanovuje případy, ve kterých cizinec nepotřebuje k výkonu 

zaměstnání povolení ani zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Jedná se například o 

případy, kdy má cizinec povolen trvalý pobyt na území České republiky, v případě 

udělení azylu či doplňkové ochrany této osobě, či pokud je cizinec zaměstnán 

v mezinárodní dopravě a je na území České republiky vyslán svým zahraničním 

zaměstnavatelem apod. Na straně druhé se naopak povolení k zaměstnání vyžaduje i 

tehdy, pokud cizinec je jako zaměstnanec vyslán zahraničním zaměstnavatelem v rámci 
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 § 86 ZoZ. 
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 BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V 
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výkonu závislé práce do České republiky na základě obchodněprávní dohody mezi 

tímto zahraničním zaměstnavatelem a českou právnickou nebo fyzickou osobou.112 

Povolení k zaměstnání je upraveno v § 89 až 101 ZoZ. Svou povahou je 

individuálním správním aktem vydávaným ve správním řízení krajskou pobočkou 

Úřadu práce ČR. „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.“113  Obsah žádosti 

včetně příloh musí splňovat náležitosti uvedené v § 91 ZoZ. V případě cizojazyčného 

znění předkládaných dokumentů je třeba kromě originálu předložit i úředně ověřený 

překlad.  

Zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je povolení vydáno. V první řadě se 

musí jednat o ohlášené volné pracovní místo a současně toto místo nelze obsadit jinak 

s ohledem na požadovanou kvalifikaci a nedostatek pracovních sil na trhu (test 

pracovního trhu). Tyto podmínky jsou předmětem zkoumání ze strany úřadu v rámci 

správního řízení, přičemž vedle zkoumání aktuální situace na trhu práce úřad rovněž 

zjišťuje, zda volné místo lze či nelze obsadit vhodným uchazečem o zaměstnání. 

V rámci procesu zkoumání testu pracovního trhu se dokonce Nejvyšší správní soud 

pokusil navrhnout, aby byla ze strany úřadu práce s ohledem na místní podmínky 

stanovena doba, po kterou musí pracovní místo zůstat neobsazeno, než bude moci být 

vydáno povolení k zaměstnání.114  

Povolení k zaměstnání může být krajskou pobočkou Úřadu práce ČR vydáno 

maximálně na dobu dvou let, přičemž je zároveň vázáno na výkon závislé práce u 
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[online]. 2016 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-

full&object_id=1484165 

http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1484165
http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=1484165


62 

 

konkrétního zaměstnavatele.115 V konečném důsledku to znamená, že cizinec je povinen 

v případě pokračování výkonu práce i po době vypršení platnosti povolení zažádat o 

jeho prodloužení. Žádost o prodloužení povolení k zaměstnání se podává u příslušné 

krajské pobočky Úřadu práce ČR nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dní před uplynutím 

platnosti povolení. Vzhledem k tomu, že je povolení k zaměstnání vázáno na 

konkrétního zaměstnavatele, je třeba v případě přechodu zaměstnance k jinému 

zaměstnavateli na jinou pozici žádat o povolení nové.116 

Dalším typem povolení vydávaným cizincům k výkonu zaměstnání na území České 

republiky je zaměstnanecká karta. Z výše vyjmenovaných typů povolení se jedná o 

nejmladší institut, neboť zaměstnanecká karta je v českém právním řádu upravena až od 

24. 6. 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 101/2014 Sb., kterým se mění zákon  

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, kterým byla implementována směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. 12. 2011 o jednotném postupu 

vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro 

státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí 

oprávněně pobývajících v některém členském státě. Smyslem vytvoření tohoto institutu 

bylo zjednodušení celého procesu získání potřebných povolení tak, aby jeden správní 

akt obsahoval povolení k pobytu i pracovní povolení.117 

Zaměstnanecká karta je upravena v § 42g zákona o pobytu cizinců. Jak vyplývá 

z výše uvedeného záměru, držitele zaměstnanecká karta opravňuje k dlouhodobému 

pobytu na území České republiky za účelem zaměstnání, obsahuje tedy jak povolení 

k pobytu, tak povolení k zaměstnání. V konečném důsledku tak zaměstnanecká karta 
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v právním řádu nahradila (i) vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, (ii) 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a (iii) zelenou kartu.118 

O vydání zaměstnanecké karty rozhoduje ve správním řízení Ministerstvo vnitra, 

nicméně žádost podává cizinec zpravidla na zastupitelském úřadě. V případě, že cizinec 

se již nachází na území České republiky na základě povolení k pobytu vydaného za 

jiným účelem, lze žádost podat přímo na ministerstvu. Již k samotné žádosti je cizinec 

povinen připojit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvě 

budoucí. Platnost vydané zaměstnanecké karty se pak odvíjí od doby, na kterou byla 

pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nicméně maximální doba 

platnosti je stanovena v délce dvou let (je možné opakovaně prodlužovat).119 

Zaměstnanecká karta je vázána na konkrétní profesi (pracovní zařazení), kdy 

zaměstnanec je povinen prokázat, že splňuje odbornou způsobilost k výkonu takového 

zaměstnání. Oproti samotnému povolení k zaměstnání je pak výhodou volnější režim 

v případě změny, neboť odst. 7 § 42g zákona o pobytu cizinců stanoví, že „změna 

zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo 

zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele podléhá 

předchozímu souhlasu ministerstva.“ Není tedy zapotřebí žádat o zcela nové povolení 

v novém správním řízení jako je tomu u výše zmíněného povolení k zaměstnání. 

Posledním typem povolení vydávaného za účelem zaměstnávání cizinců je modrá 

karta. „Modrou kartu vydává Ministerstvo vnitra cizincům podle § 42i PobCiz (zákona 

o pobytu cizinců – pozn. autora), pokud hodlají na území ČR pobývat přechodně po 

dobu delší než 3 měsíce a budou zaměstnáni na pracovní pozici vyžadující vysokou 

kvalifikaci za stanovených podmínek.“120 Modrá karta tedy podobně jako karta 

zaměstnanecká v sobě zahrnuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání, ovšem 

vydává se pro náročnější nebo lépe řečeno kvalifikovanější práce. Vysokou kvalifikací 
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se dle citovaného ustanovení zákona rozumí řádně ukončené vysokoškolské či vyšší 

odborné vzdělání za předpokladu, že studium trvalo nejméně tři roky. 

Žádost podává cizinec na zastupitelském úřadě a o vydání modré karty následně ve 

správním řízení rozhoduje, stejně jako v případě zaměstnanecké karty, Ministerstvo 

vnitra ČR. Náležitosti podávané žádosti jsou naproti tomu poněkud přísnější, neboť 

zákon v případě modré karty požaduje předložení pracovní smlouvy (nikoli již dohody 

o pracovní činnosti či smlouvy o smlouvě budoucí), která musí být sjednána nejméně na 

dobu jednoho roku s pracovní dobou nejméně v týdenním rozsahu dle ZP, přičemž dále 

v této smlouvě připojené k žádosti musí být sjednána mzda odpovídající nejméně 

1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR.121 Povolení v podobě modré karty je vydáváno na období o tři 

měsíce delší, než na které byla uzavřena pracovní smlouva, zároveň však maximální 

dobu platnosti modré karty zákon omezuje v rozsahu dvou let.122 

2.4.2 Shrnutí k nelegální práci vykonávané cizinci 

Jak uvedeno výše, cizinci mohou na území České republiky být zaměstnáni pouze 

na základě jednoho z výše uvedených povolení. Pokud cizinec vykonává práci 

v rozporu s takto vydanými povoleními, či platným povolením vůbec nedisponuje, 

jedná se o nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) bod 2 a 3 ZoZ.  

Účelem této zákonné úpravy není nic jiného než ochrana vnitřního pracovního trhu 

před pracovní silou ze třetích zemí v tom smyslu, že umožňuje cizinci obsadit ta 

pracovní místa, která nelze obsadit uchazeči o zaměstnání, což je rovněž předmětem 

zkoumání ze strany Úřadu práce ČR.123  

                                                      
121

 DANĚK, Matěj. Modrá karta EU rozšíří možnosti vstupu cizinců na český trh práce. epravo.cz 

[online]. 2010 [cit. 2017-04-02]. Zdroj dostupný z WWW: https://www.epravo.cz/top/clanky/modra-

karta-eu-rozsiri-moznosti-vstupu-cizincu-na-cesky-trh-prace-65909.html  

122
 § 44 odst. 7 zákona o pobytu cizinců. 

123
 ČIŽINSKÝ, Pavel et al. Cizinecké právo: práva a povinnosti cizinců a jejich rodinných příslušníků při 

vstupu a pobytu na území ČR, jejich zaměstnávání a podnikání, zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, řízení a provozování vozidla, přístup ke vzdělání a studiu, rodinné soužití s cizinci, 

mezinárodní ochrana/azyl, státní občanství. Praha: Linde, 2012. 373 s. ISBN 978-80-7201-887-1, s. 213. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/modra-karta-eu-rozsiri-moznosti-vstupu-cizincu-na-cesky-trh-prace-65909.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/modra-karta-eu-rozsiri-moznosti-vstupu-cizincu-na-cesky-trh-prace-65909.html


65 

 

Je také třeba pro úplnost zdůraznit, že vzhledem k pojímání a výkladu pojmu cizinec 

dle ZoZ v souladu se závazky vyplývajícími z práva Evropské unie, není primárně 

chráněn trh český, nýbrž pracovní trh EU (potažmo EHP). Pro případ porušení 

zákonných podmínek výkonu závislé práce cizincem právní úprava stanovuje postih jak 

pro cizince samotné, tak pro osoby (ať fyzické či právnické), které takovou nelegální 

práci umožňují, o čemž bude blíže pojednáno v kapitole věnované postihu nelegální 

práce. 
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3. Postih nelegální práce 

V této části diplomové práci bude pojednáno o postihu nelegální práce ze strany 

kontrolních orgánů. První část kapitoly bude zaměřena na samotnou kontrolu, zejména 

na kontrolní orgány, které disponují kontrolními pravomocemi na úseku zaměstnanosti. 

V druhé části kapitoly pak budou blíže rozebrány možné sankce, které mohou kontrolní 

orgány ukládat, a to jak samotným fyzickým osobám nelegální práci vykonávajícím, tak 

osobám, které její výkon umožňují. 

3.1 Správní dozor a kontrolní činnost 

Vztahy vznikající při kontrolní činnosti jsou v právní teorii označovány jako právní 

vztahy odvozené. V případě kontroly se jedná o správní dozor ze strany kontrolních 

orgánů, tedy činnost, kdy „vykonavatel veřejné správy (Úřad práce ČR, inspekce práce 

a další dozorčí orgány) pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s 

chováním žádoucím, s požadavky právních norem. V návaznosti na hodnocení podle 

okolností aplikuje zejména nápravné prostředky nebo sankční prostředky, jimiž reaguje 

na zjištěný nesoulad mezi skutečným a žádoucím chováním dozorovaného subjektu.“124 

Od počátku roku 2012 je hlavním orgánem kontroly nelegální práce v oblasti 

zaměstnanosti Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inspektoráty,125 

nicméně v této části si alespoň krátce přiblížíme postupný vývoj právní úpravy, který 

směřoval k současnému legislativnímu stavu. 

Právní úprava kontroly v oblasti zaměstnanosti byla poměrně nepřehledná od 

počátku devadesátých let až do poloviny roku 2005. V roce 1991 nabyl účinnosti jak 

v této práci již několikrát zmiňovaný zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, tak zákon  

č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku 

zaměstnanosti. Těmito zákony bylo hlavní těžiště kontrolních pravomocí svěřeno 
                                                      
124

 ŠTEFKO, Martin BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 415. 

125
 ŠUBRT, Bořivoj a BUKOVJAN, Petr. Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o 

zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech. Práce a mzda [online]. 2011, 59(10) [cit. 2017-04-29]. 

Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d35130v44819-prehled-prijimanych-

zmen-v-zakoniku-prace-zakone-o-zame/  
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Ministerstvu práce a sociálních věcí a rovněž úřadům práce ČR.126, 127 V oblasti 

kontroly dodržování povinností z pracovněprávních předpisů vykonávalo kontrolní 

činnost vícero státních orgánů (mimo výše uvedené např. Český úřad bezpečnosti práce 

zřízený již 1. 1. 1969 na základě zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 

nad bezpečností práce), což nepřispívalo k přehlednosti právní úpravy ani k efektivitě 

kontrolní činnosti. 

Změnu v rozvržení pravomocí v oblasti kontroly přinesl až současný zákon o 

zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. S účinností ZoZ v roce 2004 přešly hlavní kontrolní 

pravomoci na úřady práce, dílčí kontrolní činnost pak vykonávalo nadále Ministerstvo 

práce a sociálních věci ČR nebo celní úřady. Velkou změnou při ukládání sankcí byla 

úprava skutkových podstat přestupků a správních deliktů v ZoZ, neboť v předchozí 

právní úpravě zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. konkrétní skutkové podstaty 

upraveny nebyly a ukládání sankcí se řídilo tzv. generální skutkovou podstatou, tedy 

pokuty byly ukládány za porušení povinností stanovených zákonem.128  

Důležitým krokem k současné právní úpravě bylo přijetí zákona č. 251/2005,  

o inspekci práce, kterým byl zřízen Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní 

inspektoráty k 1. 7. 2005. „Nový zákon ponechává úřadům práce kontrolní působnost v 

oblasti zaměstnanosti (zejména zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.) a při ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon č. 118//2000 Sb.). 

Dodržování ostatních pracovněprávních předpisů, včetně předpisů k bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, budou kontrolovat inspektoráty práce.“129 

Z pohledu hlavního zájmu diplomové práce je třeba poznamenat, že kontrolní 

činnost v oblasti nelegální práce zůstala i nadále v působnosti úřadů práce, a to až do  

                                                      
126

 Úřady práce byly zřízeny zákonným opatřením předsednictva Národní rady č. 306/1990 Sb., o zřízení 

úřadů práce. 

127
 KOTTNAUER, Antonín. Zákon o inspekci práce: komentář s aktualizací při změně zákona. Praha: 

ASPI, 2006. xx s., s. 21-238. Komentáře Nakladatelství ASPI. ISBN 80-7357-181-1, s. VI. 

128
 ŠUBRT, Bořivoj et al. Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 

©2009. 271 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-526-9, s. 10-11. 
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 JOUZA, Ladislav. Nový zákon o inspekci práce, účinný od 1. července 2005. Práce a mzda [online]. 

2005, (7) [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1005v981-

novy-zakon-o-inspekci-prace-ucinny-od-1-cervence-    
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1. 1. 2012. Jak jsme již několikrát poznamenali v této práci, s počátkem roku 2012 

nabyla účinnosti koncepční novela zákoníku práce a novelizovány byly i další 

pracovněprávní předpisy jako zákon o zaměstnanosti či zákon o inspekci práce. Právě 

v rámci této novelizace došlo k zásadní změně působnosti v oblasti kontroly nelegální 

práce, neboť od 1. 1. 2012 byla kompetence v oblasti kontroly nelegální práce, včetně 

ukládání pokut, přenesena z Úřadu práce ČR130 na Státní úřad inspekce práce.131 

3.1.1 Kontrolní orgány 

V oblasti zaměstnanosti, v jejímž rámci dochází rovněž ke kontrole a postihu 

nelegální práce, působí dle § 125 ZoZ následující kontrolní orgány: „Kontrolní činnost 

na úseku zaměstnanosti vykonávají 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 (dále jen „orgány 

kontroly“).“ V rámci správního dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z 

pracovněprávních předpisů lze identifikovat další subjekty vykonávající kontrolní 

činnost v této oblasti, a to zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad na 

ochranu osobních údajů, některé úzce specializované dozorčí orgány (např. Technická 

inspekce České republiky) či dokonce odborové organizace.132 

Z hierarchického hlediska je samozřejmě nejvýše postaveným orgánem 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je vrcholným dozorovým orgánem 

v oblasti pracovního práva. Příslušné zákony pak výslovně stanoví, že MPSV je 

orgánem nadřízeným Úřadu práce ČR i Státnímu úřadu inspekce práce.133  

                                                      
130

 Zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, byl zřízen 

Úřad práce České republiky, který se dle § 2 odst. 1 člení na generální ředitelství a krajské pobočky. 

131
 ŠUBRT, Bořivoj a BUKOVJAN, Petr. Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o 

zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech. Práce a mzda [online]. 2011, 59(10) [cit. 2017-04-29]. 

Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d35130v44819-prehled-prijimanych-

zmen-v-zakoniku-prace-zakone-o-zame/  
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 ŠTEFKO, Martin in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 415-416. 

133
 Viz § 1 odst. 3 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, 

resp. § 2 odst. 3 a 4 ZoIP.  
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„Vlastní výkon kontrolní činnosti se vedle supervize jiných dozorčích orgánů (tzv. 

vnitřní dozorčí činnost) týká posuzování rizika související s výkonem nelegální práce 

podle § 5 písm. e) bodu 3 ZamZ (tj. práce bez potřebného povolení k pobytu a k 

zaměstnání). Ministerstvo určuje riziková odvětví ekonomických činností, ve kterých se 

tato nelegální práce soustřeďuje.“134 

Z hlediska kontroly v oblasti nelegální práce je pro účely této diplomové práce zcela 

stěžejní činnost Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů. Z pohledu 

teorie správního práva můžeme tento úřad označit za správní úřad s celostátní 

působností, který je podřízen MPSV.135 V čele Státního úřadu inspekce práce, jehož 

sídlo se nachází v Opavě, stojí generální inspektor.136 V rámci organizační hierarchie 

správních úřadů je Státnímu úřadu inspekce práce podřízeno osm oblastních 

inspektorátů, přičemž v čele každého z nich stojí vedoucí inspektor.137 Z hlediska 

kontrolního oprávnění má činnost Státního úřadu inspekce práce a oblastních 

inspektorátů povahu obecného dozorčího orgánu. Orgány inspekce práce kontrolují 

dodržování práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů i 

z kolektivních smluv či vnitřních předpisů vydávaných zaměstnavateli. „Konkrétně 

dohlíží inspekce práce na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z 

nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců 

nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v 

pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, 

náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, právních předpisů 

stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti 

práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se 

zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu 

vyhrazených technických zařízení, právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, 

mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří 
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Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 416. 
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prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou 

osobu a právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní 

činnosti dětmi. Inspekce práce je oprávněna přibrat k účasti na výkonu kontroly 

specializovaného odborníka. Inspekce práce zásadně vykonává kontrolu též na úseku 

zaměstnanosti.“138 Při naplňování kontrolních pravomocí orgány inspekce práce rovněž 

spolupracující s dalšími úřady, zejména pak s Úřadem práce České republiky, kdy 

inspektoři přijímají podněty a stížnosti na zaměstnavatele přímo na úřadech práce či 

samotná kontrolní činnost v terénu je prováděna za součinnosti inspektorů a pověřených 

zaměstnanců Úřadu práce ČR.139 

Dlouhou dobu bylo hlavní těžiště kontrolní činnosti v oblasti dodržování práv  

a povinností z pracovněprávních předpisů soustředěno v pravomocích Úřadu práce 

České republiky, resp. v době předchozího organizačního upořádání na úřadech práce, 

což jsme nastínili v krátké exkurzi do historie v předchozí části této kapitoly. Sídlo 

Úřadu práce ČR se nachází v Praze. Organizačně je Úřad členěn na generální ředitelství, 

v jehož čele stojí generální ředitel, a krajské pobočky Úřadu práce ČR (včetně pobočky 

pro hlavní město Prahu) řízené jejich řediteli. Součástí krajských poboček pak jsou také 

kontaktní pracoviště. Svou povahou je Úřad práce ČR správním úřadem s celostátní 

působností.140 „Generální ředitelství Úřadu práce ČR kontroluje plnění dohod o 

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

rekvalifikaci nebo školení (§ 111 ZamZ) a plnění cílených programů celostátního 

charakteru (§ 120). Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna kontrolovat výši 

průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše 

podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.“141 V oblasti kontroly nelegální 

práce tak Úřad práce České republiky nedisponuje nadále kontrolními pravomocemi.  

Zákon o zaměstnanosti svěřuje kontrolní pravomoci v oblasti nelegálního 

zaměstnávání rovněž celním úřadům, když stanoví, že „oprávnění kontrolovat, zda 
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cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě 

pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k 

zaměstnání, zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou, jsou-li podle tohoto zákona 

vyžadovány, mají rovněž celní úřady. Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat i to, zda 

zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti podle § 87 a 88.“142 Zákon dále stanoví, že 

v případě zjištění nedostatků v průběhu kontroly ze strany celních úřadů tyto poskytnou 

podklady příslušnému inspektorátu práce tak, aby mohlo být ze strany orgánů inspekce 

práce zahájeno správní řízení. 

3.1.2 Kontrolní činnost 

Již v úvodní části této kapitoly bylo pojednáno o tom, že z hlediska tématu 

diplomové práce je v oblasti kontroly dodržování práv a povinností vyplývajících 

z pracovněprávních předpisů relevantní především kontrola a případný postih výkonu 

nelegální práce, k čemuž má příslušné pravomoci zejména Státní úřad inspekce práce, 

který v této oblasti provádí správní dozor,143 což lze definovat jako „správní činnost, při 

které vykonavatel veřejné správy (dozorčí orgán) pozoruje chování nepodřízených 

subjektů a porovnává je s chováním žádoucím, s požadavky právních norem. V 

návaznosti na hodnocení podle okolností aplikuje zejména nápravné nebo sankční 

prostředky, jimiž reaguje na zjištěný nesoulad mezi skutečným a žádoucím chováním 

dozorovaného subjektu.“144 

Právní úprava správního dozoru v oblasti pracovního práva je speciálně upravena 

v ZoZ a zejména pak v zákonu o inspekci práce. Subsidiárně se v oblasti správního 

dozoru užije obecný právní předpis, kterým je zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále 

jen „kontrolní řád“). Kontroloři oblastních inspektorátů práce provádějí kontrolu z moci 

úřední (k provedení kontroly může fyzická či právnická osoba nebo jiný orgán podat 
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 § 126 odst. 4 ZoZ. 
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podnět),145 přičemž hlavním smyslem a účelem prováděné kontroly je zjištění 

skutečného stavu věci.146 Je tedy logické, že zejména v oblasti nelegálního 

zaměstnávání kontroly nejsou ohlášené kontrolovaným osobám předem, neboť případné 

ohlášení by účel kontroly zcela jistě zmařilo. Na druhé straně může být dána opačná 

situace v případě kontrol zaměřených na jiné oblasti pracovního práva.147 

Dle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu se kontrola zahajuje první úkonem, kterým 

je mimo jiné předložení kontrolované osobě pověření ke kontrole, které má dle  

§ 4 odst. 3 téhož zákona formu písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo formu 

průkazu, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. Zákon o inspekci práce pak jako zákon 

speciální stanoví, že průkaz inspektora, kterým je kontrolující osoba povinna se 

prokázat při zahájení kontroly, je dokladem o pověření k výkonu kontrolní činnosti.148  

Zákon o inspekci práce pak stanoví další podmínky k výkonu a provedení kontroly 

ze strany orgánů inspekce práce, mezi které patří například povinnost provádět kontrolu 

pouze za přítomnosti člena statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce 

kontrolované osoby, zaměstnance kontrolované osoby, spolupracujícího rodinného 

příslušníka nebo jiné fyzické osoby, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je 

předmětem činnosti kontrolované osoby.149 Za účelem zjištění skutečného stavu věci 

náleží kontrolující osobě řada oprávnění, např. právo vstupu prohlídky věcí a případně 

osob, právo na poskytnutí požadovaných informací či právo zajistit důkazy.150 Zákon o 

inspekci práce některá z těchto oprávnění dále konkretizuje jako oprávnění inspektora 

požadovat prokázání totožnosti fyzických osob, nařizovat provedení měření, prohlídek, 
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 JEMELKA, Luboš. Zákon o kontrole: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxii, 269 s. 

Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-271-7, s 47. 
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 ŠTEFKO, Martin in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd.  

V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 416. 
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 KALVODA, Aleš. Změny v kontrolní činnosti inspekce práce v souvislosti s přijetím kontrolního 

řádu. Práce a mzda [online]. 2014, (6) [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d45563v56889-zmeny-v-kontrolni-cinnosti-inspekce-

prace-v-souvislosti-s-prij/  

148
 § 7 odst. 2 ZoIP. 

149
 § 7 odst. 1 písm. a) ZoIP.  
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 ŠTEFKO, Martin in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd.  

V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 422 - 424. 
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zkoušek nebo revizí v případech hodných zvláštního zřetele nebo oprávnění dotazovat 

se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob.151  

Při provádění kontroly je kontrolní orgán povinen šetřit práva a oprávněné zájmy 

kontrolované osoby. Za tím účelem je vázán povinností zabezpečit ochranu pořízených 

kopií dokumentů stejně jako zabezpečit a zachovat mlčenlivost ohledně osobních údajů 

a obchodních tajemství získaných na základě provedené kontroly.152 

Výstupem z provedené kontroly je vyhotovení protokolu o kontrole dozorčím 

orgánem ve smyslu § 12 kontrolního řádu, který kromě dalších náležitostí stanovených 

zákonem obsahuje kontrolní zjištění, tedy popis skutečně zjištěného stavu věci 

v souladu se zásadou materiální pravdy,153 včetně popisu a označení předpisů, jejichž 

porušení bylo při kontrole zjištěno. Kontrolovaná osoba může do 15 dnů ode dne 

doručení protokolu o kontrole podat u kontrolního orgánu písemné námitky proti 

protokolu, resp. proti tam obsaženým kontrolním zjištěním. Je důležité upozornit na to, 

že protokol zachycující výsledky kontroly nemá povahu rozhodnutí, ale naopak slouží 

jako důkazní prostředek v navazujících správních řízeních zahájených zpravidla 

s kontrolovanou osobou na základě takto provedené kontroly. 

 

 

 

                                                      
151

 § 7 ZoIP. 

152
 ŠTEFKO, Martin in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd.  

V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 422 - 424. 
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 § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že „nevyplývá-li ze 

zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“ 
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3.2 Sankce dle správního práva 

Z předcházejícího výkladu je zřejmé, že nelegální práce je společensky nežádoucí 

jev, jehož existence je kontrolována nebo lépe řečeno odhalována příslušnými 

kontrolními orgány (zejména Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty), 

přičemž v případě prokázání porušení povinností stanovených zákonem je dozorčí 

orgán povinen aplikovat nápravné prostředky správního dozoru.154 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním těžištěm v oblasti postihu výkonu či 

umožnění výkonu nelegální práce bude oblast správního práva, resp. správního trestání. 

Vedle sankcí upravených správními předpisy musíme uvažovat rovněž přesah do oblasti 

trestního práva, nicméně i s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe zde sankce 

v oblasti trestního práva nastupují až jako ultima ratio, proto se postihu nelegální práce 

v této oblasti dotkneme pouze okrajově v následující podkapitole. 

V teorii správního trestání je protiprávní jednání označováno jako správní delikt. 

Správní delikt je jedním z druhů právních deliktů, přičemž „nauka správního práva ho 

používá jako souborný pojem, zahrnující jednotlivé druhy správních deliktů, které se 

vyskytují v platné právní úpravě. V literatuře se správním deliktem označuje zpravidla 

protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán 

trest stanovený normou správního práva.“155 

Z hlediska teorie práva lze správní delikty členit na (i) přestupky, (ii) správní 

disciplinární delikty, (iii) správní pořádkové delikty a (iv) jiné správní delikty. Pro 

postih nelegální práce jsou relevantní zejména přestupky a dále jiné správní delikty, 

mezi které řadíme správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob.156 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob jsou také označovány jako 

správní delikty v užším smyslu. 
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 ŠTEFKO, Martin in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd.  

V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 424. 
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 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792 

s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3, s. 422 – 423. 
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 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792 

s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3, s. 423. 
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„O přestupcích a správních deliktech rozhoduje v prvním stupni inspektorát nebo 

Státní úřad inspekce práce. Rozhodnutí inspektorátu lze napadnout odvoláním. Pokud v 

prvním stupni rozhodoval inspektorát, přezkoumává jeho rozhodnutí o přestupcích  

a správních deliktech Státní úřad inspekce práce. Rozhodnutí Státního úřadu inspekce 

práce lze napadnout rovněž odvoláním (pokud Státní úřad inspekce práce rozhodoval 

v prvním stupni – pozn. autora), o kterém pak rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. Rozhodnutí odvolacího orgánu lze napadnout správní žalobou u správního 

soudu.“157 

Než bude přistoupeno k jednotlivým přestupkům a správním deliktům považuji za 

důležité uvést několik poznámek k právní úpravě, která v nejbližší době dozná změn,  

a to i z hlediska teoretického členění. V současné době nalezneme právní úpravu 

přestupků v obecné rovině v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“ nebo „přestupkový zákon“). Zákon o 

přestupcích ovšem s účinností k 1. 7. 2017 nahrazuje zcela nová právní úprava, 

konkrétně zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, spolu se 

zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Níže předkládaný výklad 

k problematice přestupků a správních deliktů vychází ze současného členění správních 

deliktů v širším smyslu. Dosavadní úprava správního trestání byla často kritizována pro 

svou složitost, což by právě nový zákon o odpovědnosti za přestupky měl změnit. 

Kromě procesních norem upravujících správní řízení a úpravy dalších především 

hmotněprávních institutů je velkou novinkou fakt, že nová právní úprava se vztahuje 

kromě fyzických osob i na osoby právnické a podnikající fyzické osoby. Termín 

přestupek tak sjednotí výše uvedené členění v tom smyslu, že jiné správní delikty 

právnických a podnikajících fyzických osob budou nadále označovány jako přestupky. 

Disciplinární a pořádkové delikty však zůstanou nedotčeny. Od 1. 7. 2017 se nadále 

budou podnikající fyzické osoby a osoby právnické dopouštět přestupků, nikoli 

správních deliktů. Novinkou také je, že primární zákon o odpovědnosti za přestupky a 
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řízení o nich neobsahuje konkrétní skutkové podstaty. Ty budou nadále definovány ve 

zvláštních zákonech158 a také právě v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.  

3.2.1 Přestupky 

Zákon o přestupcích v § 2 odst. 1 definuje přestupek jako: „zaviněné jednání, které 

porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto 

nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 

předpisů anebo o trestný čin.“ Kromě subjektivní stránky deliktu, která je zde 

definována jako odpovědnost za zavinění, tato definice určuje, že takové jednání musí 

být výslovně označeno jako přestupek zákonem o přestupcích či jiným zákonem. Jiným 

zákonem ve smyslu citované definice je v oblasti zaměstnanosti zákon o zaměstnanosti  

č. 435/2004 Sb. „Za přestupek odpovídá pouze fyzická osoba. Jde-li o odpovědnost 

zaměstnavatele, pak takto odpovídá pouze fyzická osoba – zaměstnavatel, u něhož k 

naplnění skutkové podstaty přestupku nedošlo při podnikání.“159 

Dle § 139 odst. 1 ZoZ se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: 

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle ZoZ; 

b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení; 

c) vykonává nelegální práci; 

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

e) nesplní oznamovací povinnost podle § 87 ZoZ; 

f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 ZoZ; a/nebo 

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

neprokáže svou totožnost podle § 132 ZoZ. 

  

                                                      
158

 Zákony obsahující jednotlivé skutkové podstaty budou novelizovány doprovodným zákonem k zákonu 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a k zákonu o některých přestupcích. Jeho přijetí ve však proti 

původnímu plánu opožděno, neboť prezident republiky podepsal samotný zákon teprve 20. 6. 2017  

a k jeho vyhlášení by tedy mělo dojít pravděpodobně koncem června. 
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Dle § 139 odst. 2 ZoZ se fyzická osoba dopustí přestupku také tím, že jako 

zaměstnavatel: 

a) v rozporu s § 80 ZoZ 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 ZoZ; 

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 ZoZ požadované údaje nebo v 

ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje; 

f) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci 

pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1 nebo 2 ZoZ. 

Za výše uvedené přestupky dle odstavců 1 a 2 umožňuje zákon v § 139 odst. 3 ZoZ 

uložit pokutu fyzické osobě až do výše 5.000.000,- Kč, přičemž s ohledem na téma této 

diplomové práce jsou stěžejní přestupky dle odst. 1 písm. c) až g). 

 Přestupek dle písm. c) odstavce prvního je zaměřen na postih samotného výkonu 

nelegální práce fyzickou osobou – zaměstnancem. Tato skutková podstata na rozdíl od 

přestupku umožnění výkonu nelegální práce nezohledňuje jednotlivé body definice 

nelegální práce dle § 5 písm. e) ZoZ. Přestupek výkonu nelegální práce je sankcionován 

pokutou až do výše 100.000,- Kč, přičemž takto vysokou pokutu nalezneme v zákoně až 

od 1. 1. 2012, když do tohoto data bylo zákonem umožněno uložení pokuty nižší pouze 

do 10.000,- Kč. 

Dle § 139 odst. 1 písm. d) ZoZ se přestupku dopustí ta fyzická osoba, která umožní 

výkon nelegální práce dle § 5 písm. e) bod 1 nebo 2 ZoZ za což lze uložit pokutu až do 

téměř astronomické výše 5.000.000,- Kč. Sankcionovaným jednáním je zde tedy jak 

umožnění výkonu nelegální práce v podobě závislé práce mimo pracovněprávní vztah 
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(zastřený pracovní poměr či bezesmluvní práce), tak i jednání, které umožní fyzické 

osobě – cizinci vykonávat práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez 

tohoto povolení, je-li podle ZoZ vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou 

vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo v rozporu s 

modrou kartou. Zákonnou výjimkou jsou případy dle § 41 odst. 1 písm. c) ZP, tedy 

situace, kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci, pokud 

těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do 

konce devátého měsíce po porodu koná práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně 

zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství či 

mateřství. V této souvislosti můžeme již zmínit i skutkovou podstatu dle písm. f) tohoto 

odstavce, která s písmenem d) přímo souvisí, když hovoří o přestupku v podobě 

umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bod 3 ZoZ. Přestupek umožnění 

výkonu nelegální práce je tedy rozdělen do dvou skutkových podstat, přičemž druhá 

z nich míří na jednání, které umožňuje fyzické osobě - cizinci vykonávat práci pro 

právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České 

republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno (zákon o pobytu 

cizinců). I za naplnění skutkové podstaty tohoto přestupku lze uložit pokutu až do výše 

5.000.000,- Kč. 

Jednáním naplňujícím skutkovou podstatu přestupku dle písmene e) je nesplnění 

oznamovací povinnosti dle § 87 ZoZ. Pro úplnost je třeba dodat, že zmíněný § 87 

stanovuje povinnost fyzické osobě (mimo jiné), která uzavřela smlouvu se zahraničním 

zaměstnavatelem, jenž vyslal svého zaměstnance na území ČR k plnění pracovních 

úkolů z této smlouvy, informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o tom, 

že zaměstnanec, kterým je „občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2), 

rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec uvedený  

v § 98 písm. a) až e) a j) až r), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo 

cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá 

karta,“160 nastoupil do zaměstnání. „Obdobná povinnost se vztahuje na případy, kdy za 

trvání zaměstnání nastane skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k 

zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu nepotřebuje, s tím, že tato 
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 § 87 odst. 1 ZoZ. 
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informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy 

nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta 

nebo modrá karta nevyžaduje.“161 Sankcí za nesplnění této povinnosti může být pokuta 

až do výše 100.000,- Kč.  

Posledním blíže zmíněným přestupkem fyzických osob vztahujícím se k nelegální 

práci je přestupek dle § 139 odst. 1 písm. g) ZoZ sankcionující jednání osoby, která se 

zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, přičemž neprokáže svou 

totožnost dle § 132 ZoZ, který stanoví povinnost takové osobě prokázat se kontrolnímu 

orgánu občanským průkazem či cestovním dokladem. Dodržování tohoto ustanovení má 

za cíl pomoci naplnit hlavní smysl a účel prováděné kontroly, kdy zjištění totožnosti 

kontrolovaných a přítomných osob je zcela zásadní. Porušením § 132 ZoZ, a tedy 

naplněním této skutkové podstaty přestupku se fyzická osoba vystavuje riziku sankce až 

do výše 200.000,- Kč ve smyslu § 139 odst. 3 písm. f) ZoZ. 

3.2.2 Správní delikty 

Zaměstnavatel, ať už jako osoba právnická či podnikající fyzická, odpovídá za 

správní delikt, pokud svým jednáním naplnil skutkovou podstatu při podnikání nebo 

v přímé souvislosti s ním.162 Správní delikty právnických osob a podnikajících osob 

fyzických jsou upraveny v § 140 ZoZ, přičemž z předmětného výčtu skutkových podstat 

můžeme sledovat, že z velké části se jedná o téměř totožně definované skutkové 

podstaty jako v případě přestupků dle § 139 ZoZ, ovšem s tím rozdílem, že v případě 

správních deliktů jsou subjektem právě právnické a podnikající fyzické osoby jednající 

při své podnikatelské činnosti. Obsahově je hlavním rozdílem pochopitelně absence 

skutkové podstaty samotného výkonu nelegální práce, neboť subjekty deliktů 

obsažených v § 140 nejsou zaměstnanci nelegální práci vykonávající, ale zpravidla 

zaměstnavatelé, kteří tuto práci umožňují. 
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 § 81 odst. 1 ZoZ. 
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 ŠTEFKO, Martin in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V 

Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 420-421. 
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Dle § 140 odst. 1 ZoZ se právnická či podnikající fyzická osoba dopustí správního 

deliktu tím, že: 

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle ZoZ; 

b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při 

zprostředkování zaměstnání ZoZ nebo dobré mravy; 

c) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2 ZoZ; 

d) nesplní oznamovací povinnost podle ZoZ nebo nevede evidenci v ZoZ 

stanovenou; 

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

Druhý odstavec § 140 ZoZ pak stanoví, že právnická či podnikající fyzická osoba se 

z pozice zaměstnavatele dopustí správního deliktu tím, že: 

a) v rozporu s § 80 ZoZ 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 ZoZ; 

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 ZoZ požadované údaje nebo  

v ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje; 

e) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci 

pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1 nebo 2 ZoZ. 

Zákon v souvislosti s výše uvedenými správními delikty umožnuje uložení pokuty 

v rozmezí od 100.000,- až do výše 10.000.000,- Kč. Pro problematiku nelegální práce a 

jejího postihu jsou pak důležitými správní delikty dle odstavce 1 písm. c) až e) a 

odstavce 2 písm. e). Na rozdíl od odpovědnosti za přestupek se zde nejedná o 

odpovědnost subjektivní (za zavinění), nýbrž jde o objektivní odpovědnost právnických 
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a podnikajících fyzických osob.163 V § 141 ZoZ pak nalezneme liberační důvod,164 

který stanoví, že právnická osoba nebude odpovídat za správní delikt, pokud se jí podaří 

prokázat, že vynaložila veškeré úsilí, které na ni bylo možné požadovat, aby vzniku 

takového deliktu zabránila.  

K posledně zmiňovanému deliktu ve výše uvedeném výčtu, který nebyl blíže 

rozebrán v kapitole zabývající se problematikou přestupků, je třeba doplnit, že dle  

§ 136 odst. 1 má zaměstnavatel povinnost mít v místě pracoviště nezbytné doklady 

k prokázání pracovněprávního vztahu mezi ním a zaměstnancem, přičemž výjimku 

z této povinnosti tvoří případy, kdy zaměstnavatel splnil svou zákonnou povinnost 

oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do 

zaměstnání, které tomuto zaměstnanci založilo účast na nemocenském pojištění dle 

příslušného zákona. Dle druhého odstavce § 136 ZoZ se výše uvedená povinnost 

vztahuje i na zaměstnavatele usazeného „v jiném členském státu Evropské unie, který v 

rámci nadnárodního poskytování služeb vyslal svého zaměstnance k dočasnému výkonu 

práce do České republiky, přičemž doklady, jimiž je plněna tato povinnost, musejí být 

přeloženy do českého jazyka.“ Porušením této povinnosti se právnická osoba či 

podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel dopouští správního deliktu dle § 140 odst. 

2 písm. e) ZoZ, za který zaměstnavateli hrozí pokuta do výše 500.000,- Kč. 

Bližší zkoumání si pro účely této práce však určitě zaslouží správní delikt umožnění 

výkonu nelegální práce ve smyslu § 140 odst. 1 písm. c) resp. písm. e) ZoZ, a to 

zejména s ohledem na určení hranic možné pokuty za tyto správní delikty a jejich 

poměrně nedávnou legislativní historii. Při pohledu na ustanovení § 139 odst. 3 a § 140 

odst. 4 ZoZ upravující výše pokut ukládaných za přestupky a správní delikty zjevně 

vyčnívá ustanovení § 140 odst. 4. písm. f) ZoZ upravující právě výši pokuty za správní 

delikty dle § 140 odst. 1 písm. c) a e) ZoZ, a to jednak velmi vysokou horní hranicí 

pokuty ve výši 10.000.000,- Kč, ale především stanovením i spodní hranice pokuty 

v minimální výši 50.000,- Kč, což je právní regulace, kterou u ostatních deliktů 
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 ŠTEFKO, Martin in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd.  

V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 464 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0, s. 419. 
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 Nejedná se tedy o absolutní objektivní odpovědnost. 
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v citovaných ustanoveních nenajdeme a která zároveň poměrně výrazně omezuje 

diskreci správních orgánů při ukládání peněžitých sankcí.   

3.2.3 Pokuta za správní delikt umožnění výkonu nelegální 

práce 

Rok 2012 byl pro oblast pracovního práva z hlediska právní úpravy rokem poměrně 

velkých změn, což jsme již několikrát doložili v předcházejícím výkladu. Je třeba říci, 

že ne vždy však kroky zákonodárce byly změnou k lepšímu.  

Zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl ze strany zákonodárce k  

1. 1. 2012 velmi kontroverzně upraven postih správního deliktu umožnění výkonu 

nelegální práce, tehdy upraveném v § 140 odst. 1 písm. c) ZoZ.165 Za prvé tímto 

zákonem došlo ke zvýšení horní hranice možné pokuty až na dvojnásobek, tedy 

10.000.000,- Kč.166 Byť se jedná o velmi vysokou částku, lze konstatovat, že obecně 

v právní úpravě stanovení horní hranice není z hlediska adresátů normy tak 

problematické, neboť k této hranici se obecně přibližují zpravidla jen zcela výjimečné 

případy, kdy osoby porušují právní předpisy a své zákonné povinnosti velmi závažným 

způsobem a většinou i po delší časový úsek. Za druhé však došlo ze strany zákonodárce 

i ke stanovení spodní hranice pokuty, tedy minimální výše, která musí být uložena 

v případě naplnění skutkové podstaty správního deliktu. Novelizovaný § 140 odst. 4 

písm. f) ZoZ tak s účinností k 1. 1. 2012 zněl následovně: „Za správní delikt se uloží 

pokuta do … f) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), nejméně 

však ve výši 250 000 Kč.“  

Obecně je stanovení spodní hranice v případě ukládání peněžité sankce často 

předmětem kritických diskuzí, neboť taková úprava značně omezuje diskreční 
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 K doplnění definice nelegální práce dle § 5 písm. e) ZoZ došlo až záhy zákonem č. 1/2012 Sb. 

s účinností k 5. 1. 2012, což zákonodárce promítnul i do výčtu správních deliktů, kdy umožnění výkonu 

nelegální práce bylo rozděleno na dva samostatné správní delikty dle § 140 odst. 1 písm. c) a e), byť jsou 

oba sankcionovány dle stejného ustanovení § 140 odst. 4 písm. f).  
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 Dle § 140 odst. 4 písm. e) ZoZ ve znění účinném do 31. 12. 2011 bylo možné za správní delikt 

umožnění výkonu nelegální práce uložit pokutu do výše 5.000.000,- Kč. 
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pravomoc orgánu, který pokutu ukládá. Předmětná úprava se do vládního návrhu 

zákona č. 367/2011 Sb. dostala až pozměňovacím návrhem v rámci projednávání ve 

Výboru pro sociální politiku.167 Z odůvodnění k tomuto návrhu a dalších dostupných 

dokumentů nelze zcela dobře rozklíčovat motivace, které stály za navržením této 

zákonné úpravy, resp. změny, nicméně lze předpokládat, že hlavním záměrem 

navrhovatelů bylo odradit zaměstnavatele od porušování zákona o zaměstnanosti s tím, 

že zaměstnavatel předem bude vědět, že určité sankci se v případě prokázání porušení 

zákona nevyhne. Samotná důvodová zpráva k zákonu č. 367/2011 Sb. již v úvodu 

obecné části uvádí, že „dosavadní výše pokut v oblasti postihu nelegální práce je 

nedostatečná“ a současně, že „cílem navrhované právní úpravy je posílit odstrašující 

účinek hrozících pokut.“ 

Je třeba zdůraznit, že problematická není toliko samotná existence minimální 

hranice ukládané pokuty (byť se v českém právním řádu jedná spíše o úpravu 

výjimečnou), ale především její výše, a to především proto, že při stanovení příliš 

vysoké minimální sankce může mít tato dokonce likvidační charakter. Není proto divu, 

že mnoho autorů se vyjadřovalo na adresu nové právní úpravy postihu za umožnění 

výkonu nelegální práce velmi kriticky. Např. P. Kolman ve svém článku s názvem Boj 

proti švarcsystému: „less is more“,168 kdy označuje spodní čtvrtmilionovou hranici 

pokuty za likvidační s poukazem na skutečnost, že 250.000,- Kč je více, než činí čistý 

roční zisk u některých živnostníků, a zároveň dodává: „Mám za to, že stanovení dolní 

sazby pokuty zákonodárcem omezuje správní uvážení příslušného orgánu, zde jde 

o inspektoráty práce, a může vést ke značným nespravedlnostem.“ Autor dále poukazuje 

na několik nálezů Ústavního soudu,169 usnesení Nejvyššího správního soudu,170  

či dokonce Evropského soudu pro lidská práva171 z oblasti spodní hranice a likvidační 
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 PICHRT, Jan a MORÁVEK, Jakub. O lidové tvořivosti a sankcích za výkon nelegální práce. Právní 

rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2013, (3), s. 93-100. ISSN 1210-6410, s. 97. 
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 KOLMAN, Petr. Boj proti švarcsystému: „less is more“. Právní rozhledy: Časopis pro všechna právní 

odvětví. 2012, 20(9), s. 326. In: Beck-online [právní informační systém]. C. H. Beck [cit. 2017-04-02]. 
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 Nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02 ze dne 13. 8. 2002 a Pl. ÚS 12/03 ze dne 10. 3. 2004. 

170
 Rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, č.j. 1 As 9/2008-133, ze dne 20. 4. 2010, 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č.j. 9 As 46/2010-97, ze dne 21. 10. 2010 a rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu, č.j. 5 As 3/2010-63, ze dne 17. 9. 2010. 

171
 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Mamidakis v. Řecko ze dne 11. 1. 2007.  
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charakter pokut. Z rozhodnutí výše uvedených soudních institucí pak dle autora lze 

vyčíst, že příliš tvrdá dolní sazba pokuty omezuje správní uvážení příslušného orgánu, 

pokuta jako majetková sankce by měla reflektovat majetkové poměry osoby 

dopouštějící se deliktu a že pokuty, které by měly pro trestanou osobu likvidační 

charakter, jsou zakázané. Z rozhodnutí ESLP ve věci Mamidakis v. Řecko pak vyplývá, 

že příliš vysoká pokuta může být takovým nepřiměřeným omezením vlastnického 

práva, které zakládá porušení čl. 1 dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Kolman pak svůj článek uzavírá následující 

myšlenkou: „Autor tohoto článku v zavedení nadstandardně vysoké minimální hranice 

peněžité sankce vidí nedůvěru státu (resp. moci zákonodárné) k orgánům veřejné správy 

jako reprezentantům moci výkonné. A to není dobře. Stát by měl určitě dbát na zlepšení 

kvality činnosti orgánů veřejné správy (v tomto případě na úseku zaměstnanosti) nikoliv 

ovšem citovanou cestou zavádění nepřiměřených spodních hranic správních sankcí do 

zákonů. Jak jsem konstatoval výše, tento postup se mi jeví na hranici ústavnosti.“ Již na 

tomto místě lze předeslat, že sám Ústavní soud viděl tento postup již za zmíněnou 

hranicí ústavnosti, o čemž bude pojednáno dále. 

Nyní však ještě budou připomenuty další kritické hlasy, které zaznívaly od účinnosti 

novelizované úpravy minimální výše sankce dle § 140 odst. 4 písm. f) ZoZ. V roce 

2013 vyšel v právním časopise Právní rozhledy článek J. Pichrta a J. Morávka,172  

kde se autoři zabývají mimo jiné i praktickým dopadem novelizovaného zákona o 

zaměstnanosti na činnost orgánů inspekce práce. J. Pichrt s J. Morávkem analyzovali 

několik rozhodnutí ukládajících sankce za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. c) 

ZoZ v části navazující na definici nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) bod 1 ZoZ, 

přičemž ve zkoumaných případech došlo k uložení pokuty v rozmezí od 250.000,- Kč 

až 750.000,- Kč. V předmětném článku autoři blíže pojednávají o dvou z těchto 

rozhodnutích, kdy Státní úřad inspekce práce rozhodoval o odvolání proti rozhodnutí 

oblastních inspektorátů práce a kdy byla účastníkům shodně uložena pokuta na spodní 

hranici 250.000,- Kč. V případě obou řízení se skutkově shodně jednalo o situace, kdy 

účastníci nebyli schopni při kontrole doložit pracovní smlouvy či jednu z dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby doložili základní pracovněprávní 
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vztah mezi nimi a svými zaměstnanci. Konkrétní okolnosti se pak částečně lišily, kdy 

v prvním případě se jednalo o stav trvající řádově několik málo dnů,173 v druhém 

případě pak šlo dle dokazování o časový úsek delší v řádu měsíců. Nicméně obě tato 

jednání byla posouzena a následně postihována jako naplnění skutkové podstaty 

správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) ZoZ.  

V souvislosti s kontrolní činností oblastních inspektorátů práce, jim nadřízeného 

Státního úřadu inspekce práce a posuzováním výše uvedených případů Pichrt 

s Morávkem předkládají velmi zajímavý závěr, který v případě správního trestání 

opírají o možnost užití shodných zásad a principů, jako v případě postihu v rámci 

trestního práva. Jak autoři dále připomínají, mezi ty patří i zásada subsidiarity trestní 

represe a trestní represe jako ultima ratio, tedy že represe má nastoupit až v případě,  

kdy deliktní jednání naplňuje určitou intenzitu společenské škodlivosti tak, aby byl 

dosažen účel sankce – tedy předběžná i následná prevence (generální i individuální). 

S ohledem na tyto principy aplikovatelné i na oblast správního trestání autoři ke 

kontrolní činnosti uzavírají, že v případě postupu dle tehdy platné právní úpravy by se 

kontrolní orgány měly omezit u bagatelních deliktů pouze na projednání „ve státní 

kontrole spolu s poukázáním na to, že napříště bude věc projednána ve správním řízení 

a bude uložena sankce. Reálná obava z toho, že pokud by se takové jednání opakovalo, 

již by s největší pravděpodobností, v kontextu zjevné lhostejnosti k vůli zákonodárce, 

byla sankce uložena, by naplňovala účel trestu z hlediska prevence individuální za 

současného zachování podnikatelské činnosti.“174 Co se týče samotného stanovení 

spodní hranice sankce za umožnění výkonu nelegální práce, autoři upřednostňují její 

úplné zrušení, alternativně pak při zachování alespoň nějaké minimální výše sankce, 

pak navrhují její znatelné snížení tak, aby nebyla pro subjekty likvidační. 
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 S ohledem na skutkové okolnosti, kdy zjevně byly v prvním posuzovaném případě ústně dohodnuty 

všechny zákonné náležitosti pracovní smlouvy alespoň v ústní formě, je otázkou, zda nebylo na místě 
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pracích konaných mimo pracovní poměr (viz správní delikt dle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 

Sb., o inspekci práce) s přihlédnutím k § 20 ZP. 
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Vedle výše uvedeného pak Pichrt s Morávkem odkazují, stejně jako Kolman ve 

svém článku, na dosavadní rozhodovací praxi Ústavního soudu, která s odkazem na 

nálezy sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Pl. ÚS 12/03 a Pl. ÚS 14/09 konstantně svědčí ve prospěch 

argumentů kritickým vůči příliš vysoko stanoveným minimálním sankcím. Z hlediska 

výše těchto sankcí pak autoři označují za nejvíce přiléhavý nález Ústavního soudu ze 

dne 10. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 12/03, kterým Ústavní soud zasáhl do tehdy platného a 

účinného stavebního zákona tím, že v § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. zrušil spodní 

hranici ukládané pokuty ve výši 200.000,- Kč. 

Dle mého názoru se s oběma články zmíněných autorů a jejich prezentovanými 

závěry lze zcela ztotožnit, zejména pak s názorem, že spodní hranice pokuty za správní 

delikt umožnění výkonu nelegální práce ve výši 250.000,- Kč je především pro 

podnikající fyzické osoby příliš vysoká až likvidační a současně znemožňuje 

kontrolnímu orgánu v rámci diskreční pravomoci spravedlivě zohlednit všechny aspekty 

správního deliktu tak, aby mohla být uložená sankce označena ve všech případech za 

adekvátní. 

Výše uvedené citované články jsou jen příkladem z množství kritických hlasů, které 

na adresu právní úpravy postihu nelegální práce od počátku roku 2012 zaznívaly.  

Bylo pouze otázkou času, kdy se takto postižená právnická či podnikající fyzická osoba 

nebo jeden z obecných soudů v rámci své rozhodovací praxe obrátí na Ústavní soud. 

Ten také nakonec dostal příležitost se ke kontroverzní úpravě spodní hranice za správní 

delikt umožnění výkonu nelegální práce „vyjádřit“, a to na základě návrhu „na 

vyslovení protiústavnosti ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění účinném od 1. 1. 2012, ve slovech "nejméně však ve výši  

250 000 Kč",“175 který podal Městský soud v Praze.  

Jak je uvedeno v samotném nálezu, v projednávané věci u Městského soudu v Praze 

se jednalo o případ, kdy právnické osobě byla udělena pokuta ve výši 300.000,- Kč za 

správní delikt dle § 140 odst. 1 písm. c) ZoZ umožnění výkonu nelegální práce, a to dle 

skutkových zjištění v podobě výkonu práce dvěma stavebními dělníky v rozporu 

s příslušným povolením k zaměstnání, kdy byl zjištěn rozpor mezi skutečným místem 

výkonu práce a místem uvedeným v povolení. Rozhodnutí oblastního inspektorátu 
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potvrdil v odvolacím řízení Státní úřad inspekce práce, proto se právnická osoba jako 

žalobce obrátila na správní soud s návrhem na zrušení předmětného rozhodnutí, přičemž 

soud při projednávání případu dospěl k názoru, že ustanovení zákona o zaměstnanosti je 

v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a podal návrh na jeho zrušení.176  

Sám Městský soud v Praze ve své argumentaci použil i mimo jiné dřívější nálezy 

Ústavního soudu, o kterých jsme se již zmínili v souvislosti s výše uvedenými 

odbornými články. Pro úplnost dodejme, že v řízení u Ústavního soudu jako vedlejší 

účastník vystupoval Krajský soud v Hradci Králové, neboť ten podal návrh identického 

znění později než Městský soud v Praze, a to na základě jím projednávaného případu. 

Jako možnou pohnutku k podání návrhu na zrušení předmětného ustanovení lze 

v případě Krajského soudu v Hradci Králové shledat mimo jiné i fakt, že žalobce 

v rámci řízení uvedl, že takto vysoká sankce pro něj znamená okamžité ukončení 

podnikatelské činnosti. 

S ohledem na většinový názor odborné veřejnosti a konstantní judikaturu Ústavního 

soudu vztahující se k ústavnosti minimální výše sankcí není překvapením, že Ústavní 

soud návrhu Městského soudu v Praze (podpořeného argumenty vedlejšího účastníka 

Krajského soudu v Hradci Králové) vyhověl a § 140 odst. 4 písm. f) ZoZ zrušil v části 

„nejméně však ve výši 250.000,- Kč,“ a to z důvodu rozporu tohoto ustanovení s čl. 1, 

čl. 4 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 LZPS a také s čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod. 

V této chvíli by se zdála situace z hlediska právní úpravy poměrně jasná, neboť 

zrušením inkriminované části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) ZoZ by stejně jako u 

ostatních správních deliktů dle tohoto odstavce byla ponechána pouze horní hranice 

pokuty, kterou je možné uložit. Celá situace však nakonec byla mnohem 

komplikovanější, a to znovu z důvodu legislativní aktivity zákonodárce, který vyslyšel 

poměrně silnou kritiku směrem k předmětné právní úpravě, a již počátkem roku 2014 

byl předložen vládní návrh zákona č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro téma této 
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diplomové práce a především pro postih nelegální práce je důležité, že tímto návrhem 

zákonodárce zmírnil sankci za správní delikt umožnění nelegální práce tím, že v § 140 

odst. 4 písm. f) ZoZ nahradil spodní hranici 250.000 Kč částkou ve výši 50.000 Kč.177 

Tento zákon byl přijat 18. 6. 2014178 a vyhlášen ve Sbírce zákonů v červenci 2014, tedy 

necelé dva měsíce před nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 52/13., s tím, že tato část 

zákona nabyla účinnosti k 1. 1. 2015. Od vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů do konce 

roku 2014 byla legislativně situace poměrně jasná neboť § 140 odst. 4 písm. f) ZoZ 

obsahoval po zásahu ze strany Ústavního soudu pouze horní hranici sankce. Ovšem 

s ohledem na skutečnost, že citovaný zákon nahrazoval pouze vyšší částku za částku 

nižší bez dalšího a Ústavní soud zrušil svým nálezem ze dne 9. 9. 2014 celou 

inkriminovanou část ustanovení, tedy „nejméně však ve výši 250.000,- Kč“, nastala dne 

1. 1. 2015 velmi kuriózní situace, neboť vstoupila v účinnost novelizace, která počítala 

s již zrušeným textem zákona, čímž gramaticky toto ustanovení nedávalo smysl, když 

k 1. 1. 2015 znělo: „f) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c)  

a e) 50 000 Kč.“179  K nastalé situaci se ještě před účinností relevantní části zákona č. 

136/2014 Sb. v návaznosti na svůj předchozí článek znovu vyjádřili J. Pichrt  

a J. Morávek.180 Autoři po připomenutí závěrů své předchozí publikace předkládají 

názor, že s ohledem na zrušení části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) ZoZ Ústavním 

soudem a zněním novelizace zákonem č. 136/2014 Sb., postrádá právní úprava od  

1. 1. 2015 znak určitosti, a tedy i jednoho ze základních znaků pro právní normu (stejný 
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názor prezentuje i M. Bělina a J. Morávek v článku (Ne)potřebná novela zákoníku 

práce).181 

Vedle toho se pak autoři zabývají rovněž možnou ústavností či neústavností částky 

50.000,- Kč jako spodní hranicí sankce za správní delikt umožnění výkonu nelegální 

práce. Byť autoři výslovně upřednostňují zrušení spodní hranice, jsou spíše toho názoru, 

že s ohledem na paralelu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/09 by 

pravděpodobně takto stanovená spodní hranice před Ústavním soudem obstála. 

K narovnání problematického stavu ohledně gramatického znění a výkladu § 140 

odst. 4 písm. f) ZoZ došlo až s přijetím zákona č. 203/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který byl přijat dne 23. 7. 2015 a jeho podstatná 

část nabyla účinnost 1. 10. 2015, a který z gramatického hlediska vrátil uvedenému 

ustanovení smysl. Od tohoto data až do současnosti zní § 140 odst. 4 písm. f) 

následovně: „f) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a e), 

nejméně však ve výši 50 000 Kč.“ 
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3.2.4 Další sankce související s nelegální prací 

Jak bylo uvedeno výše, dne 5. 1. 2012 s účinností zákona č. 1/2012 Sb. došlo ke 

vzniku dalšího správního deliktu umožnění výkonu nelegální práce dle  

§ 140 odst. 1 písm. e) ZoZ, postihujícího nelegální práci cizince bez platného povolení 

k pobytu (§ 5 písm. e) bod 3 ZoZ). Umožnění výkonu ostatních typů nelegální práce 

byly nadále postihovány dle původního ustanovení § 140 odst. 1 písm. c) ZoZ. Hlavním 

důvodem k odlišení těchto dvou skutkových podstat byla transpozice tzv. sankční 

směrnice,182 která byla provedena právě z. č. 1/2012 Sb. Důvodem k odlišení 

skutkových podstat byla širší škála následků a sankcí, které sankční směrnice definovala 

ve vztahu ke správnímu deliktu definovaném v našem právním řádu v § 140 odst. 1 

písm. e) ZoZ.183 

„Jedním ze zmiňovaných dalších následků vyplývajících z umožnění nelegální práce 

cizinci, který neměl povolení k pobytu, je možno spatřovat v citelném omezení přístupu k 

finančním příspěvkům poskytovaným zaměstnavatelům ze státního rozpočtu podle 

zákona o zaměstnanosti. Předně se jedná o některé příspěvky aktivní politiky 

zaměstnanosti, jak jsou v zákoně o zaměstnanosti zakotveny. Konkrétně se jedná o 

investiční pobídky (ust. § 111 zákona o zaměstnanosti), veřejně prospěšné práce (ust. § 

112 zákona o zaměstnanosti), společensky účelná pracovní místa (ust. § 113 zákona o 

zaměstnanosti), o překlenovací příspěvek (ust. § 114 zákona o zaměstnanosti), o 

příspěvek na zapracování (ust. § 116 zákona o zaměstnanosti) a o příspěvek při 

přechodu na nový podnikatelský program (ust. § 117 zákona o zaměstnanosti).“184 
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Na výše uvedené plnění ze státního rozpočtu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

státu nemá nárok zaměstnavatel (právnická či fyzická osoba), kterému byla pravomocně 

uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bod 3 ZoZ (tedy 

správní delikt dle § 140 odst. 1 písm. e) ZoZ), a to po dobu 3 let od právní moci 

takového rozhodnutí. Zákon vedle výše uvedeného postihuje i situace, kdy je 

zaměstnavateli pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle  

§ 5 písm. e) bod 3 ZoZ do 12 měsíců od poskytnutí příspěvku. V takovém případě je 

zaměstnavatel příspěvek povinen vrátit. 

Vedle omezení přístupu k některým aktivním nástrojům politiky zaměstnanosti 

přinesla sankční směrnice i další sankce ve vztahu ke správnímu deliktu (a přestupku), 

jehož skutkovou podstatou je umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bod 3 

ZoZ. Zákon o zaměstnanosti v § 141a ZoZ stanoví pro specifikované případy institut 

zákonného ručení za pravomocně uložené pokuty: „Za úhradu pokuty uložené za 

přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) 

ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila 

cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, poskytla v rámci obchodního 

vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby; stejně ručí i 

prostředník. Ručení vzniká pouze v případě, pokud o nelegální práci podle § 5 písm. e) 

bodu 3 tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly.“ 

Důležité je vyzdvihnout zejména druhou větu tohoto ustanovení, která podmiňuje vznik 

ručení vědomím potencionálního ručitele o existenci výkonu nelegální práce, resp. o 

umožnění jejího výkonu ze strany svého subdodavatele nebo prostředníka. Dle druhého 

odstavce § 141a ZoZ o existenci ručení a o tom, kdo je ručitelem, rozhoduje 

deklaratorně Státní úřad inspekce práce nebo příslušný oblastní inspektorát, nicméně 

správní řízení musí být zahájeno do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 

pokuty za výše zmíněné delikty. Zajímavé je, že v původní úpravě zavedené novelou  

z. č. 1/2012 Sb. toto rozhodnutí vydával Úřad práce ČR, což vzhledem k tomu, že 

samotné řízení o uložení pokuty vedly orgány inspekce práce, bylo nelogické a zavádělo 

v této oblasti neopodstatněnou dvojkolejnost. Dne 1. 1. 2015 však nabyl účinnosti zákon 

č. 136/2014 Sb., který pravomoc k vydání rozhodnutí dle § 141a odst. 2 ZoZ vložil do 

rukou Státního úřadu inspekce práce, resp. jemu podřízených oblastních inspektorátů. 
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Stejně jako za uhrazení pravomocně uložené pokuty za přestupek podle  

§ 139 odst. 1 písm. f) ZoZ nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) ZoZ je 

upraven i institut ručení za splnění povinností dle § 141b odst. 1 písm. a) a c) ZoZ. Ten 

stanoví následující povinnosti právnické nebo fyzické osobě, které byla uložena 

pravomocně pokuta za správní delikt dle § 140 odst. 1 písm. e), resp. za přestupek dle  

§ 139 odst. 1 písm. f) ZoZ: 

a) povinnost uhradit cizinci, který vykonal práci dle § 5 písm. e) bod 3 ZoZ, 

dlužnou odměnu, 

b) povinnost uhradit částku rovnající se součtu částek odpovídajících výši 

i. pojistného na všeobecné zdravotní pojištění včetně penále, 

ii. pojistného na sociální zabezpečení včetně penále, které by jinak byla 

povinna odvést podle jiných právních předpisů, a 

c) povinnost uhradit náklady související s doručením dlužné odměny podle 

písmene a), a to i do státu, jehož je cizinec občanem, nebo v případě, že je 

osobou bez státního občanství, do státu jeho posledního trvalého bydliště, 

popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. 

Je zřejmé, že s ohledem na odlišné motivace zaměstnavatele a osoby nelegálně 

pracující bude velmi složité prokázat období, po které byla práce vykonávána a za které 

má tedy být vyplacena odměna dle § 141b odst. 1 písm. a) ZoZ.185 Pro tyto situace 

zákonodárce stanovil v odst. 2 vyvratitelnou právní domněnku, která předpokládá 

výkon nelegální práce pro účely vyplacení odměny v délce 3 měsíců a odměnu ve výši 

základní měsíční sazby minimální mzdy, nebude-li prokázáno jinak.  

V souvislosti s výkonem nelegální práce cizinců závěrem k problematice správního 

trestání připomeňme institut správního vyhoštění v českém právním řádu upravený 

v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
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některých zákonů. Ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o pobytu cizinců 

stanovuje pravomoc policie vydat rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který je 

v České republice zaměstnán „bez oprávnění k pobytu anebo povolení k zaměstnání, 

ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, nebo na území provozuje dani 

podléhající výdělečnou činnost bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu anebo 

bez povolení k zaměstnání cizince zaměstnal nebo takové zaměstnání cizinci 

zprostředkoval.“ Zákon o pobytu cizinců však v této souvislosti „pamatuje“ i na osoby, 

které nelegálně pracující cizince zaměstnávají, a to v rámci úpravy náhrady nákladů 

spojených se správním vyhoštěním, když stanoví, že zaměstnavatel uhradí tyto náklady 

v případě správního vyhoštění cizince, který na území České republiky pracoval bez 

platného povolení k zaměstnání či povolení k pobytu. Pokud náklady nelze uhradit výše 

uvedeným způsobem, hradí náklady nebo jejich zbylou část osoba, která se 

zaměstnavatelem uzavřela dohodu jako se svým subdodavatelem, k jejímuž plnění byla 

osoba zaměstnána, případně náklady uhradí každý, kdo na základě svých obchodních 

smluvních vztahů věděl nebo měl a mohl vědět o takovém nelegálním zaměstnávání 

cizinců u tohoto zaměstnavatele.186 Z výše uvedeného zákon poskytuje výjimky, a to 

pro případ, kdy (i) zaměstnavatel splnil své povinnosti stanovené právními předpisy a 

současně nevěděl, že povolení předložené cizincem je padělek, nebo (ii) pokud osoba, 

která uzavřela dohodu se zaměstnavatelem jako svým subdodavatelem, splnila všechny 

své zákonné povinnosti a nevěděla, že povolení předložené cizincem je padělek. Až 

pokud nedojde ani dle předchozího, ani dle § 123c zákona o pobytu cizinců k uhrazení 

nákladů vzniklých v souvislosti se správním vyhoštěním, hradí náklady sám vyhoštěný 

cizinec.187 

V rámci pojednání o dalších sankcích souvisejících s nelegální prací je do této 

podkapitoly pro úplnost zařazeno i krátké shrnutí k sankcím v oblasti daní a práva 

sociálního zabezpečení. Již mnohokrát bylo v této práci řečeno, že důsledky nelegální 

práce zasahují do obou těchto právních odvětví. V případě daňových povinností lze ve 

vztahu k nelegální práci předpokládat, že daň z příjmu fyzické osoby není placena 

vůbec či je placena v nižší výši. V takovém případě bude správcem daně zahájeno 

doměřovací řízení dle § 141 a násl. zákona č. 280/2008, daňový řád, ve znění 

                                                      
186

 § 123 odst. 2 zákona o pobytu cizinců. 

187
 § 123 odst. 3 zákona o pobytu cizinců. 
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pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v jehož důsledku vznikne daňovému 

subjektu povinnost zaplatit doměřenou daň, penále188 a případně i úrok z prodlení.189 

   V případě neodvádění povinných plateb na sociální a zdravotní pojištění je osoba 

dle § 20 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinna platit vedle 

dlužného pojistného i penále. V § 22 téhož zákona pak nalezneme výčet možných pokut 

ukládaných za nesplnění povinností dle zákona č. 589/1992 Sb. Analogicky je pak výše 

uvedené upraveno v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, a to v § 18 (penále) a § 26 (pokuty).  

V následující poslední podkapitole bude nastíněno, jaký postih za výkon či 

umožnění výkonu nelegální práce hrozí v rámci práva trestního. 

  

                                                      
188

 § 251 daňového řádu. 

189
 § 252 daňového řádu. 
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3.3 Sankce dle trestního práva 

Vymezení skutkových podstat trestných činů je upraveno v zákoně č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v jeho zvláštní části rozdělené 

do třinácti hlav. Byť zvláštní část trestního zákoníku obsahuje téměř tři sta paragrafů, 

téměř žádné skutkové podstaty přímo postihující výkon či umožnění nelegální práce zde 

nenajdeme. Z tohoto zjištění lze učinit mimo jiné závěr, že byť je, zejména v rámci 

správního práva, nelegální práce nežádoucím a hojně potíraným jevem, v pomyslném 

žebříčku škodlivosti nestojí dostatečně vysoko na to, aby se jí dostalo většího zájmu ze 

strany práva trestního. 

Z výše uvedeného je výjimkou § 342 TZ vymezující skutkovou podstatu trestného 

činu neoprávněného zaměstnávání cizinců, které nalezneme v hlavě desáté zvláštní části 

zákona upravující trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, přičemž toto 

ustanovení § 342 TZ obsahuje ve skutečnosti dvě samostatné základní skutkové 

podstaty. První základní skutková podstata je zákonodárcem definována v prvním 

odstavci tohoto ustanovení následovně: „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, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti.“190 Znění této základní 

skutkové podstaty bylo upraveno v návaznosti na již několikrát výše zmíněnou sankční 

směrnici 2009/52/ES, jejíž dopad můžeme tedy vysledovat i v oblasti trestního práva, 

kdy tímto ustanovením došlo k transpozici čl. 9 odst. 1 směrnice. Komentář k tomuto 

ustanovení uvádí, že objektem trestného činu dle § 342 TZ je „zájem na zabránění 

nelegální migrace a současně ochrana pracovního trhu v České republice před 

neoprávněným zaměstnáváním cizinců.“191 Druhou základní skutkovou podstatu 

obsahuje odstavec druhý § 342 TZ následujícího znění: „Stejně bude potrestán, kdo 

zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který je dítětem a zdržuje se 

                                                      
190

 § 342 odst. 1 TZ. 

191
 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 2 sv. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 3224 
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neoprávněně na území České republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání podle 

jiného právního předpisu.“ Z hlediska předmětu ochrany se jedná o ochranu velmi 

podobných zájmů jako v odstavci prvním, nicméně v tomto případě jsou mimo jiné 

chráněny zájmy dítěte - cizince. Dalším velkým rozdílem mezi prvním a druhým 

odstavcem, resp. dvěma základními skutkovými podstatami, je množství znaků, které 

musí pachatel k trestnosti činu naplnit. V prvním případě musí jednání pachatele být 

soustavné, opakované, za zvlášť vykořisťujících pracovních podmínek nebo ve větším 

rozsahu, kdežto u druhé základní skutkové podstaty postačí pouze jednání pachatele, 

který zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání dítěte – cizince, které se neoprávněně 

zdržuje na území České republiky nebo mu nebylo vydáno platné povolení 

k zaměstnání dle zákona o zaměstnanosti.192 

Ekonomická výhodnost (zejména na straně zaměstnavatele) byla uvedena jako jedna 

z hlavních motivací k nelegálnímu zaměstnávání osob či k výkonu nelegální práce. 

Takové jednání má tedy značné dopady do ekonomické sféry, přičemž naplněním určité 

intenzity může dojít k naplnění některé skutkové podstaty trestného činu, jež jsou 

definovány jako hospodářské trestné činy v hlavě šesté trestního zákoníku. Je pravdou, 

že v této hlavě nenajdeme již trestné činy bezprostředně postihující nelegální 

zaměstnávání osob, ovšem trestné činy dle § 240 a § 241 TZ nepřímo dopadají na oblast 

nelegální práce v tom smyslu, že postihují důsledky jejího výkonu.  

V ustanovení § 241 TZ najdeme úpravu trestného činu zkrácení daně, poplatku a 

podobné povinné platby: „Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální 

zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou 

platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.“193 V případě této 

skutkové podstaty je jedním ze znaků „větší rozsah“ při zkrácení daně či jiné platby,  

                                                      
192

 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 2 sv. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 3227. 

193
 § 240 odst. 1 TZ. 
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což v kontextu tohoto ustanovení s výkladovým ustanovením § 138 TZ vyložíme tak, že 

se jedná nejméně o částku 50.000,- Kč.194  

Více relevantní ustanovení v porovnání s předchozím pak je § 241 TZ, jenž upravuje 

skutkovou podstatu trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení 

a jiné povinné platby: „Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce 

svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na 

sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na 

zdravotní pojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem 

činnosti.“195 Ve vztahu ke znaku nesplnění povinnosti „ve větším rozsahu“ platí 

obdobně výše uvedený výklad k § 240 TZ. 

Společným rysem uvedených trestných činů dle § 240, § 241 a § 342 TZ je 

zákonodárcem vyžadované naplnění subjektivní stránky trestného činu v podobě 

úmyslu. S ohledem na charakter subjektů páchajících zpravidla delikty v oblasti 

zaměstnanosti a především nelegální práce, je třeba vedle trestního zákoníku rovněž 

nahlédnout i do zákona souvisejícího a to zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, ukládané tresty či některé 

procesní otázky v řízení proti právnickým osobám.196  

V § 7 tohoto zákona je zákonodárcem stanoven negativní výčet trestných činů, které 

nejsou přečiny ani zločiny pro účely ZTOPO, což znamená, že subjektem 

vyjmenovaných trestných činů nemůže být právnická osoba. Trestné činy dle § 240,  

§ 241 a § 342 v taxativním výčtu nenajdeme, z čehož plyne jednoznačný závěr, že 

pachatelem těchto trestných činů může být kromě fyzické osoby i osoba právnická. 

  

                                                      
194

 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 2 sv. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5, s. 2430. 

195
 § 241 odst. 1 TZ. 

196
 § 1 odst. 1 ZTOPO. 
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Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na téma nelegální práce a její postih. 

V souladu s vytyčenými cíli v úvodu této práce byl v první kapitole jako nezbytný 

předpoklad k dalšímu výkladu vymezen pojem závislá práce. Rozebrány byly jednotlivé 

zákonné znaky definice závislé práce včetně podmínek jejího výkonu obsažených  

v § 2 ZP, přičemž bylo pojednáno rovněž o legislativní historii zákonné úpravy. Je třeba 

připomenout, že současná zákonná definice čítající čtyři znaky závislé práce je 

rozhodně zdařilejší normou než původní úprava o devíti zákonných znacích. V této 

souvislosti byla také připomenuta rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, který 

se na adresu definičních znaků závislé práce a jejich posouzení vyjádřil zejména dne  

13. 2. 2014 v rozsudku č. j. 6 Ads 46/2013 – 37.  

Druhým větším okruhem dle dělení této diplomové práce byla již samotná 

problematika nelegální práce, kdy úvod kapitoly byl věnován vymezení pojmu nelegální 

práce včetně zákonné úpravy a jejímu legislativnímu vývoji. Dále pak bylo v souladu 

s obsahem zákonné definice nelegální práce pojednáno o jednotlivých druzích, tedy o 

zastřených pracovněprávních vztazích, bezesmluvní práci a nelegální práci vykonávané 

cizinci, přičemž hlavní těžiště výkladu bylo zaměřeno na první jmenovaný druh. 

V případě zastřených pracovněprávních vztahů, veřejnosti známých pod označením 

„švarcsystém“, byla ekonomická výhodnost shledána jako hlavní motiv k výkonu této 

činnosti ze strany zainteresovaných subjektů. Výhody ze švarcsystému plynoucí lze 

nalézt zejména na straně zaměstnavatelů (v rámci zastřeného pracovněprávního vztahu 

formálně označených např. jako objednatelé či jinak). Na druhé straně příjemcem čistě 

negativních vlivů je stát, který takto přichází o nemalé finanční prostředky, které by 

měly plynout do veřejných rozpočtů, což ve svém důsledku motivuje stát ke snaze tento 

fenomén omezovat, nebo zcela potírat. Z tohoto hlediska výhodnosti či nevýhodnosti 

systému stojí zaměstnanec pomyslně někde uprostřed mezi zaměstnavatelem a státem, 

neboť na jeho straně lze identifikovat klady i zápory této formy ekonomické spolupráce. 

V konečném součtu pro a proti je možné konstatovat, že i přes negativní postoj státu 

vůči švarcsystému, a to z jeho pohledu pochopitelných důvodů, lze nalézt na straně 

druhé i nemalou skupinu zdůrazňující především ony kladné stránky tohoto fenoménu. 

Jedním z myslitelných kroků, který by částečně vzal motivaci zaměstnavatelům 



99 

 

uchylujícím se k využití švarcsystému, by mohlo být snížení výše povinných plateb do 

systému sociálního zabezpečení, neboť ty jsou v porovnání nejen s evropskými státy 

v České republice jedny z nejvyšších. Na druhé straně by to s sebou přineslo i menší 

příjmy do veřejných rozpočtů, což je z pohledu státu věc zřejmě jen těžko 

akceptovatelná.  

Naopak v případě bezesmluvní práce bylo konstatováno, že panuje obecná shoda na 

tom, že se jedná o zcela negativní jev. Z hlediska zákonné úpravy a aplikační praxe pak 

za problematický lze, dle mého názoru, označit přístup k postihu nelegální práce ve 

formě „práce na černo“ a k postihu správního deliktu nedodržení písemné formy při 

uzavírání pracovní smlouvy či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, neboť jedním z typických znaků bezesmluvní práce je absence jakéhokoli 

písemného ujednání, tedy rozdíl mezi těmito správními delikty se v praxi do značné 

míry stírá. Navíc připomeneme-li slova Nejvyššího správního soudu, kdy uzavírá, že 

kontrolní orgány za tohoto legislativního stavu musí v konečném důsledku zjišťovat a 

prokazovat z důvodu kvalifikace správního deliktu obsah ujednání účastníků vztahu, lze 

konstatovat, že pro kontrolní orgány se jedná o velmi nelehký úkol a v mnoha situacích 

téměř nemožný.  

V závěrečné části druhé kapitoly byl rozebrán poslední druh nelegální práce, a to 

zaměstnávání cizinců, kde bylo dále mimo jiné vymezeno, kdo se pro účely tématu této 

diplomové práce rozumí cizincem a jaká povolení musí získat, chce-li na území České 

republiky pracovat v souladu s právními předpisy. 

Poslední třetí kapitola byla zaměřena na postih nelegální práce. Po nezbytném 

vymezení pojmu správní delikt byly sankce, o kterých bylo pojednáno, rozděleny dle 

právních odvětví na sankce v oblasti správního práva a sankce dle práva trestního, 

přičemž větší důraz byl kladen na problematiku správního trestání, zejména pak na 

sankce ukládané za přestupky a správní delikty dle § 139 a § 140 ZoZ. S ohledem na 

zadané téma samozřejmě nemohla být opomenuta ani legislativní historie správního 

deliktu umožnění výkonu nelegální práce ve vztahu ke stanovení spodní hranice hrozící 

pokuty, kdy byl výklad chronologicky veden od původní úpravy přes spodní hranici 

pokuty ve výši 250.000,- Kč (zrušené nálezem Ústavního soudu) až k dnešní minimální 

sankci ve výši 50.000,- Kč. V rámci trestněprávních sankcí byly připomenuty 
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nejdůležitější skutkové podstaty obsažené v trestním zákoníku vztahující se 

k problematice nelegální práce. 

Cíl této diplomové práce byl tedy splněn. Čtenář byl seznámen s problematikou 

nelegální práce a jejího postihu, vymezeny byly nejdůležitější instituty s tématem 

související, dále byly rozebrány relevantní právní předpisy i vybraná soudní rozhodnutí 

a byly odhaleny problematické pasáže právní úpravy či aplikační praxe. Z mého 

pohledu je rovněž zajímavým prvkem tohoto tématu samotná legislativní činnost 

zákonodárce. Z nastínění legislativní historie úpravy institutů souvisejících s nelegální 

prací lze nabýt dojmu, že v některých případech zákonodárce postupuje známou 

metodou „pokus omyl“, která by ovšem neměla patřit mezi způsoby přípravy právních 

předpisů. Na druhé straně je třeba ocenit i určitou sebereflexi zákonodárce, neboť z výše 

uvedeného výkladu je zřejmé, že v minulosti několikrát pozitivně reagoval na negativní 

ohlasy odborné veřejnosti a svou předešlou chybu novelizací napravil, nebo se o to 

alespoň pokusil. 

S výběrem samotného tématu jsem velmi spokojen. Jak je i z textu této práce patrné, 

největší zájem ve mně vzbudil tolik diskutovaný švarcsystém, a to zejména z toho 

důvodu, že při menším průzkumu svého okolí jsem zjistil, že tzv. „zaměstnání na IČO“ 

je poměrně rozšířenou záležitostí a mnoho lidí to dnes již považuje za standard 

srovnatelný se zaměstnáním v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce. 
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Seznam zkratek 

ČR  Česká republika 
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EU  Evropská unie 
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NSS Nejvyšší správní soud 
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OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SÚIP Státní úřad inspekce práce 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ÚS Ústavní soud České republiky 
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ZoZ Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

ZP Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

ZTOPO Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
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Resumé 

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. 
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Summary 

The topic of this diploma thesis is the illegal work and its persecution, whereas the 

main goal is to point out and analyze the most important institutes relating to the illegal 

work, to identify the relevant legislation and to point out problematic issues of the 

regulation and its application. The text is systematically divided into three main 

chapters, in particular the field of dependent work, illegal work and finally the 

sanctioning of illegal work. 

The introductory chapter of this thesis deals with dependent work, the definition of 

which is a necessary condition for further interpretation of illegal work and its 

persecution. After a brief introduction to the legislative history and the legal definition 

of this term, the particular characteristics of the legal definition and, subsequently, the 

conditions of performance of dependent work are discussed. Further, the case law of the 

Supreme Administrative Court and the related additional characteristics of the 

dependent work which the court has defined beyond the legal definition are mentioned. 

The second chapter finally deals with the main topic of the thesis which is the illegal 

work. After defining the legal definition of illegal work and a short reminder of its 

legislative development, the further text is divided according to the different types of 

illegal work with regard to the wording of the legal definition, namely the disguised 

labour relations, the non-contractual work and the illegal work of foreigners. 

The goal of the third chapter is to define the persecution of illegal work. After a 

general introduction to the topic, including the supervision performed by the respective 

state authorities, the following explanation of the sanctions is divided into the part of 

administrative penalties in the area of administrative law and the part of penalties in the 

area of criminal law. With regard to the higher relevance to the theme of the diploma 

thesis, more attention is paid in this chapter to sanctions in the field of administrative 

law, where, among other things, are defined the constituent elements of the offenses and 

administrative offenses related to illegal work according to the act No. 435/2004 Coll., 

On Employment, as amended. The issue of setting the lower limit of the fine imposed 

for an administrative offense of enabling the execution of illegal work and its legislative 



112 

 

development is mentioned in this chapter. In the last part of this chapter, relevant 

sanctions imposed in the framework of the criminal law are discussed. 
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