
Problema�ka nelegální práce
s důrazem na pracovněprávní aspekty
a související zajištění BOZP

Tyto výsledky byly finančně podpořeny z ins�tucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součás�
výzkumného úkolu 08-2020-VÚBP Problema�ka nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným
ústavem bezpečnos� práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.

Za nelegální práci se v České republice považuje:2

závislá práce vykonávaná fyzickou osobou mimo
pracovněprávní vztah;
práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným
povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení
nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo
modrou kartou;
práce vykonávaná cizincem bez platného oprávnění
k pobytu na území ČR.

1Na základě výsledků kontrol na úseku nelegálního zaměstnávání, které provádí Státní
úřad inspekce práce.

2Podle ust. § 5 písm. e) zákona o zaměstnanos�.

Práce cizinců v České republice
Web je určen cizincům – občanům tře�ch
zemí mimo EU, kteří mají zájem vykonávat
legálně pracovní činnost v ČR, informuje
však i o rizicích práce nelegální.
Dostupný v češ�ně, anglič�ně, ukrajinš�ně,
vietnamš�ně a rumunš�ně.

Příběh Vitaliye – následky pracovního
úrazu pro nelegálního pracovníka

Videospot určen zejména
zaměstnancům – cizincům;
přibližuje rizika výkonu nelegální práce cizincem
v případě závažného úrazu, zejména s ohledem
na možné odškodnění, zdravotní péči a sociální
zabezpečení.

Povinnost dodržovat BOZP u členů
družstva, včetně nelegálních migrantů

Právní analýza povinnos� v oblas� BOZP
u členů družstva;
nezákonnost postupu družstev, kdy pracovníci
(družstevníci nejsou považováni za zaměstnance).

Nelegální zaměstnávání v Rakousku:
pracovněprávní a sociálně právní
následky

Právní analýza a komparace nelegálního zaměstnávání
v Rakousku (včetně řádně neohlášené pracovní
činnos�) a její následky v těchto oblastech.

Aktuální trestněprávní
a pracovněprávní otázky nelegálního
zaměstnávání cizinců

Pracovní úraz nelegálního zaměstnance
(cizince) může mít zásadní nega�vní
důsledky jak u dotčeného zaměstnance,
tak u zaměstnavatele, a to včetně
trestněprávních následků.

Workshopy
Určené zaměstnavatelům, státním orgánům
a odborné veřejnos�.
Právní úprava nelegální práce a zaměstnávání
cizinců, judikatura, pracovní úrazy, příklady
z praxe.

Nelegální práce cizinců a pracovní
úrazy v ČR

Podcast určen jak zaměstnavatelům,
tak zaměstnancům;
rizika výkonu nelegální práce cizinců
v souvislos� s jejich pracovními úrazy;
nástrahy při zaměstnávání cizinců
a příklady z praxe.

Práce občanů EU v České republice
Web je určen zahraničním pracovníkům
ze zemí EU a jejich rodinným příslušníkům,
kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní
činnost v ČR, informuje však i o rizicích práce
nelegální.
Dostupný v češ�ně, anglič�ně, polš�ně,
bulharš�ně a rumunš�ně.
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2020: Problema�ka nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP
2021: Nelegální zaměstnávání cizinců v České republice
2022: Aktuální otázky nelegální práce a zaměstnávání cizinců v ČR

https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu/?id=35
https://eu-citizens.cz/cs/
https://pracecizincu.cz/cs/
https://www.bozpinfo.cz/josra/povinnost-dodrzovat-bozp-u-clenu-druzstva-vcetne-nelegalnich-migrantu
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/08-2020-VUBP/aktualni-trestnepravni-a-pracovnepravni-otazky-nelegalniho-zamestnavani-cizincu.pdf
https://www.bozpinfo.cz/josra/nelegalni-zamestnavani-v-rakousku-pracovnepravni-socialne-pravni-nasledky
https://www.youtube.com/watch?v=j2ve6wnUf3s&t=7s
https://vubp.cz/nelegalni-prace-cizincu-a-pracovni-urazy-v-cr/
https://pracecizincu.cz/cs/
https://www.youtube.com/watch?v=j2ve6wnUf3s&t=7s
https://www.bozpinfo.cz/josra/povinnost-dodrzovat-bozp-u-clenu-druzstva-vcetne-nelegalnich-migrantu
https://www.bozpinfo.cz/josra/nelegalni-zamestnavani-v-rakousku-pracovnepravni-socialne-pravni-nasledky
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/08-2020-VUBP/aktualni-trestnepravni-a-pracovnepravni-otazky-nelegalniho-zamestnavani-cizincu.pdf
https://vubp.cz/nelegalni-prace-cizincu-a-pracovni-urazy-v-cr/
https://eu-citizens.cz/cs/
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/08-2020-VUBP/Workshop-k-vyzkumnemu-ukolu-institucionalni-podpory-08-2020-VUBP-Problematika-nelegalni-prace-s-durazem-na-pracovnepravni-aspekty-a-souvisejici-zajisteni-BOZP-(W).pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/08-2020-VUBP/Workshop-k-vyzkumnemu-ukolu-institucionalni-podpory-08-2020-VUBP-Problematika-nelegalni-prace-s-durazem-na-pracovnepravni-aspekty-a-souvisejici-zajisteni-bozp-25-10-2021.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/08-2020-VUBP/Workshop-Aktualni-otazky-nelegalni-prace-a-zamestnavani-cizincu-v-CR-23-11-2022.pdf

