
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí 

Abstrakt 

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí se stalo v souvislosti se situací na trhu práce 

v České republice v průběhu posledních let velmi významnou oblastí, jejíž právní úprava 

působí v mnoha ohledech potíže. Existence velkého počtu pobytových oprávnění, jimiž mohou 

cizinci ze třetích zemí po dobu svého pobytu na území České republiky disponovat, společně 

s roztříštěností úpravy této problematiky do značného množství zákonů a právních předpisů, 

kladou zásadní nároky na posouzení každé jednotlivé situace při zaměstnávání cizince. Tato 

práce si klade za cíl pomocí analytické a deskriptivní metody prozkoumat danou materii 

a poskytnout tak čtenáři ucelený přehled možností zaměstnávání cizinců pocházejících ze 

třetích zemí na území České republiky. Dílčím cílem je pak upozornit na některé problematické 

aspekty právní úpravy a případně navrhnout možná řešení. Práce je členěna na sedm hlavních 

kapitol dále rozdělených na podkapitoly. Kapitola první se věnuje pramenům práva a analyzuje 

je na úrovni práva mezinárodního, úpravy přijaté Evropskou unií a právního řádu České 

republiky. Kapitola druhá se zabývá definováním klíčových pojmů jako je závislá práce, 

zaměstnání, cizinec ze třetí země či rodinný příslušník občana EU a občana České republiky. 

Kapitola třetí rozděluje cizince do kategorií dle jejich přístupu na trh práce a věnuje se podrobně 

jednotlivým pobytovým oprávněním, jako je kupříkladu zaměstnanecká či modrá karta. 

Kapitola čtvrtá se zabývá procesem testu trhu práce ve vztahu k zaměstnanecké a modré kartě 

a povolení k zaměstnání. Povinnostem zaměstnavatelů stanoveným zákonnou úpravou při 

zaměstnávání cizinců se věnuje kapitola pátá. Šestá kapitola se týká agenturního zaměstnávání 

cizinců jakožto institutu, který byl českým právním řádem povolen v relativně nedávné době, 

a jenž přinesl některé zásadní otázky stran jeho aplikovatelnosti v praxi. Sedmá a zároveň 

poslední kapitola je zaměřena na nelegální zaměstnávání cizinců, jeho příčiny, právní úpravu 

oblasti a důsledky v rovině správně-právní i trestně-právní. V poslední části jsou uvedeny 

závěry reflektující současný stav právní úpravy dané oblasti.  


