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Výtah ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 
§ 5  

Vymezení některých pojmů 

 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

        e) nelegální prací, 

 

1. výkon závislé práce81) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah82),  
81) § 2 zákoníku práce. 82) § 3 zákoníku práce. 

  

     

                                                                § 126 

(1)  Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování 

pracovněprávních předpisů u 

a) zaměstnavatelů,  

b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při 

zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci, 

c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona, 

(dále jen "kontrolovaná osoba"). 

(2)  Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o 

zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele62). 
 62) Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

  

 

                                                                § 128 

Pro účely kontrolní činnosti se za zaměstnavatele považuje také právnická osoba nebo fyzická 

osoba, která podniká podle zvláštních právních předpisů,16) i když nikoho nezaměstnává.   
16) Například živnostenský zákon.  

  

§ 131 

Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni vstupovat na pracoviště kontrolovaných osob, 

požadovat od nich a jejich zaměstnanců předložení potřebných dokladů, podání úplných zpráv, 

informací a vysvětlení ve lhůtách k tomu určených, dále jsou oprávněni vyžadovat účast 

kontrolovaných osob při projednávání výsledků kontroly a další součinnost potřebnou k vytvoření 

podmínek k nerušenému a rychlému provedení kontroly. Kontrolované osoby jsou povinny 

umožnit provedení kontroly a poskytovat zaměstnancům orgánů kontroly potřebnou součinnost. 

  

§ 132 

(1)  Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni při kontrolní činnosti vyžadovat od fyzických 

osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení 

totožnosti, a nejde-li o manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby, i prokázání, že tuto práci 

vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy. U cizinců jsou dále 
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oprávněni vyžadovat předložení povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a 

povolení k pobytu, zelenou kartu nebo modrou kartu, pokud ji zákon vyžaduje. 

(2)  Fyzické osoby jsou povinny osvědčit svou totožnost a prokázat další skutečnosti uvedené v 

odstavci 1.  

(3)  Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci  2 může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu 

až do výše 10 000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše však do částky 100 000 Kč. 

  

                                                               § 133 

Pracovištěm kontrolované osoby se pro účely tohoto zákona rozumí místa určená a obvyklá pro 

výkon činnosti kontrolované osoby. Za činnost kontrolované osoby se považuje zajištění výroby 

nebo poskytování služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů.  

  

  

§ 136 

Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících 

existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst.  3.  

  

 

Správní delikty 

 

 § 139 

(1)  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

       c) vykonává nelegální práci,  

        Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), lze uložit pokutu do 100 000 Kč, 

 

   

§ 140 

(1)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí tím, že   

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

(2)  Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu tím, že jako 

zaměstnavatel 

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

evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, 

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

stanovenou v § 81, 

 

(4)  Za správní delikt se uloží pokuta do  

       10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce  1 písm. c), nejméně však ve výši 250 000 Kč. 

       1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm.  a) a b), 

 

§ 141 

(1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které 

bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

(2)  Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke 

způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.      
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Od 1. ledna 2012 bylo stanoveno co je závislá práce a tím byl fakticky vymezen tzv. švarcsystém který 

je, pokud je vykonáván ve smyslu § 2, zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce, tvrdě potírán a 

sankcionován, musí ovšem splňovat všechny čtyři podmínky uvedené v § 2, odst. 1), viz. výtah:  

 

 

 

Výtah zákona č.262/2006 Sb. 

 
§ 2 

(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. 

  

§ 3  

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena 

zvláštními právními předpisy2). Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou 

pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
2)  

Například zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

Další změna se týká pracovního poměru na dobu určitou, viz výtah.  

 

 

Výtah ze zákoníku práce: 
 

§ 39 

 

Pracovní poměr na dobu určitou 

 

(1)  Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. 

 

(2)  Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí 

přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být 

opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i 

jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula 

doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se 

nepřihlíží. 
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(3)  Ustanovením odstavce  2 není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, kdy se 

předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu17). 
17)  

       § 92 odst.  2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 347/2010 Sb. 

 

(4)  Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s 

odstavcem  2, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že 

trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh 

na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavci  2, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec 

uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím 

sjednané doby. 

Sankce za porušení jsou uvedeny v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, viz. výtah z tohoto 

zákona: 

  

§ 25 

   

(1)  Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr tím, že  

 a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o 

provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo 

 b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní 

činnosti. 

  

(2)  Za správní delikt podle odstavce  1  

a)   písm.  a) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč, 

b)   písm.  b) lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.  

 

 

Závěrem doporučuji mít na pracovišti vždy k dispozici kopie pracovních, či jiných smluv. Tato 

povinnost se vztahuje i na dislokovaná pracoviště, zde bude vhodné, aby pracovní smlouvu měl u 

sebe každý zaměstnanec, případně je může mít u sebe vedoucí tohoto dislokovaného pracoviště. 

Pracovištěm se stává i kabina automobilu, či zemního nebo zemědělského stroje. 

 

 

 

Zpracoval: Jiří Víšek 
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