
Zaměstnávání cizinců v České republice 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá zaměstnáváním cizinců v České republice. 

Rigorózní práce sestává ze tří částí: (i) úvodu, (ii.) deseti kapitol, které jsou dále členěny 

na podkapitoly a (iii.) závěru. Na závěr většiny kapitol je uvedeno shrnutí a některá z nich 

obsahují rovněž návrhy de lege ferenda. 

V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy související se zaměstnáváním 

cizinců (např. občan= EU, rodinní příslušníci občanů EU, občané třetích zemí nebo 

zaměstnávání. V této kapitole je stanovena základní terminologie dále používaná v této 

práci. 

Ve druhé kapitole jsou vymezeny druhy pobytových oprávnění pro občany EU, 

rodinné příslušníky občanů EU a občanů třetích zemí. Popsán je zde přechodný, 

dlouhodobý i trvalý pobyt. 

Třetí kapitola se v obecné rovině zabývá zaměstnáváním občanů EU, rodinných 

příslušníků občanů EU a občanů třetích zemí. Pozornost je zde rovněž věnována 

zaměstnávání uprchlíků, nelegální práci a institutu nespolehlivého zaměstnavatele. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na zaměstnaneckou kartu a na všechny související 

aspekty s ní spojené, jako např. ohlášení volného pracovního místa, podání žádosti p 

zaměstnaneckou kartu, vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu nebo prodloužení 

platnosti zaměstnanecké karty. 

Pátá kapitola je věnována volnému vstupu na trh práce ČR. Vymezeny a 

charakterizovány jsou jednotlivé skupiny cizinců ze třetích zemí, které mají volný vstup 

na český trh práce. 

Šestá kapitola se zabývá povolením k zaměstnání. Podrobněji jsou v této kapitole 

analyzovány některé případy, kdy je povolení k zaměstnání vyžadováno. Jedná se o 

vyslané zaměstnance, sezónní pracovníky a společníky, statutární orgány, členy 

statutárních či jiných orgánů obchodních korporací. 

V následujících třech kapitolách jsou vymezeny modrá kapitola (sedmá kapitola), 

karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a karta vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského státu EU (osmá kapitola) a mimořádná pracovní víza 

(devátí kapitola), a to včetně procesu podání žádosti o tato povolení. 



Desátá kapitola se zaměřuje na tzv. „kauzu polských víz“ a je v ní analyzován 

evropský a český přístup k těmto případům. Tato kapitola rovněž obsahuje relevantní 

evropskou i českou judikaturu.   
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