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Tato diplomová práce je věnována otázkám zaměstnávání cizinců na území České
republiky.

V diplomové práci jsou prozkoumány historické příčiny pracovní migrace

v evropském kontextu a zejména v České republice. Hlavním cílem diplomové práce je
vymezení základních právních mechanizmů regulace zaměstnávání zahraniční pracovní
síly. V analytické části diplomové práce je prozkoumán vliv zaměstnávání zahraničních
pracovníků na sociální a ekonomické ukazatele národního hospodářství. V závěrečné části
práce je vyhodnocená platná právní úprava a jsou definována doporučení k její změně.

Klíčová slova: pracovní migrace, cizinec, zaměstnání, povolení k zaměstnání, povolení
k pobytu

This thesis is devoted to issues of employment of foreigners in the Czech Republic.
In the thesis considered the historical reasons of labor migration in the European context,
as well as in the Czech Republic. The main objective of thesis is to determine the basis of
legal mechanisms of regulation of employment of foreign workers. In the practical part of
the thesis analyzed the effect of employment of foreign labor in the social and economic
indicators of the economy. In the final part presented an assessments of the existing
legislative framework, as well as recommendations for possible changes.
Key words: labor migration, alien, employment, work permit, residence permit.
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ÚVOD
Díky prohlubující se globalizaci dochází v současném světě k stále větší mobilitě
pracovní síly. Zahraniční pracovníci jsou dnes nepostradatelnou součástí pracovních trhů
většiny vyspělých zemí.
Dle statistických analýz demografického vývoje většiny zemí EU včetně České
republiky lze soudit, že se tyto státy v budoucnu budou potýkat s nedostatkem pracovních
sil v souvislosti s odchodem početně silných ročníků do důchodu. Nelze předpokládat, že
lze problémy stárnutí obyvatelstva a pokles porodnosti zcela vyřešit pomocí
přistěhovalectví, ale většina zemí se bez zahraniční pracovní síly neobejde.
Migrační politika patří k nejsložitějším jevům právní regulace. Z jedné strany měla
by zajišťovat bezpečnost státu, napomáhat ekonomickému rozvoji země, zvyšovat
demografický potenciál obyvatelstva, ochraňovat domácí pracovní trh, a zároveň
zabezpečovat základní práva přicházejících pracovníků.
V první popisné části práce jsou vymezeny základní teoretické právní a
sociologické pojmy, související se zaměstnáváním zahraničních pracovních sil.
Následující kapitola je věnována otázkám historického vývoje pracovní migrace jak
v evropském kontextu, tak i v České republice. Prostor je věnován nejdůležitějším
historickým a právním mezníkům, které ovlivnily problematiku zaměstnávání cizinců.
Čtvrtá kapitola diplomové práce se podrobně zabývá platnou právní úpravou
vytčené problematiky, jedná se o shrnutí právních podmínek, za kterých mohou cizinci
vstoupit a pobývat na území ČR a legálně získat zaměstnání. Tato rozsáhlá část práce je
členěna na několik podkapitol, ve kterých jsou podrobně rozebírány praktické otázky
uplatnění cizinců v pracovních vztazích na území České republiky.
V diplomové práci jsou odlišovány dvě kategorie cizinců, jednak občané členských
států Evropské unie resp. EHS a také státní příslušníci nečlenských států tzv. třetích zemí.
První část je věnována otázkám zaměstnávání občanů dalších členských států EU a jejich
rodinných příslušníků. Následující část práce se zabývá platnou právní úpravou při
zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí. V této kapitole jsou popsány mechanizmy
získávání povolení k pobytu a povolení k zaměstnání, zvláštní případy udělování povolení
k zaměstnání, otázky zániku platnosti nebo možností prodloužení platností povolení k

zaměstnání a povolení k pobytu. V této kapitole jsou rovněž vymezeny povinnosti
zaměstnavatelů při zaměstnávání zahraničních pracovníků.
V další části diplomové práce je řešena otázka vysílání zaměstnanců na základě
smluvních vztahů a možnost vyslání zaměstnance-cizince na pracovní cestu v rámci České
republiky.
V závěrečné části diplomové práce jsou uvedeny základní statistické údaje o
zaměstnávání cizinců na území České republiky a provedena analýza vlivu pracovní
migrace na sociální a ekonomické ukazatele.

CÍLE A METODY DIPLOMOVÉ PRÁCE
Cílem této diplomové práce je prozkoumat teoretické otázky pracovní migrace, její
historické příčiny, nastínit problematiku vývoje zaměstnávání zahraničních pracovníků
v České republice a v jiných evropských státech. Hlavním cílem diplomové práce je
prozkoumat právní mechanizmy regulace vytčené problematiky.
Metody diplomové práce:
a) popis teoretických východisek a konceptů,
b) komparativní a historické analýzy,
c) popis právních mechanizmů regulace zahraniční
zaměstnanosti,
d) analýza statistických údajů a makroekonomických údajů,
souvisejících

se

zaměstnáváním

zahraničních

pracovníků.

ZDROJE DAT
V diplomové práce budou používány především odborné studie, monografie a články,
zákony, vyhlášky, nařízení vlády, strategické a koncepční materiály veřejné správy,
internetové stránky zaměřené na problematiku pracovní migrace. Dále to budou statistiky,
především z Ministerstva práce a sociálních věci ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva
financí ČR, Českého statistického úřadu, Výzkumného ústavu Ministerstva práci a
sociálních věci.

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Na začátku diplomové práce bych chtěla definovat základní právní a teoretické
pojmy, které jsou důležité pro problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Pokud jde o pojem zaměstnávání, tak jeho zákonnou definici neobsahuje ani zákon
o zaměstnání, ani zákoník práce.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) ve svých úvodních ustanoveních
obsahuje výklad pojmu pracovněprávní vztah. Pracovněprávní vztahy z hlediska
předmětu lze dělit na individuální, kolektivní. Z hlediska této diplomové práce je důležitý
pracovněprávní vztah s cizím prvkem.
Mezi základní pracovněprávní vztahy patří pracovní poměry a pracovněprávní
vztahy zakládané dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce v
§1 vymezuje předmět individuálního pracovněprávního vztahu, je jim výlučně osobní
výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem,
za mzdu, popř. plat nebo odměnu v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté
době na pracovišti zaměstnavatele, anebo na jiném dohodnutém místě, na náklady
zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Za závislou práci se považují také případy, kdy
zaměstnavatel dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému
zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti.
Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní
vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (§2 odst. 4, 5 a §3
ZP).
Pod pojmem zaměstnavatel se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která
zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. (§7 odst. 1 ZP). Za zaměstnavatele
ve smyslu zákona o zaměstnanosti se považují rovněž organizační složky zahraniční
právnické osoby nebo zahraniční fyzické osoby oprávněné podnikat na území České
republiky podle zvláštních právních předpisů (např. zák. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník
a zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon)
Zahraničním zaměstnavatelem se v souladu s předpisy o zaměstnanosti rozumí
právnická nebo fyzická osoba se sídlem mimo území ČR, která v ČR trvale nepodniká, své
zaměstnance do ČR vyšle za účelem realizace obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s
tuzemskou

právnickou

nebo

fyzickou

osobou.

Vyslaní

zaměstnanci

jsou

v

pracovněprávním vztahu k tomuto zahraničnímu zaměstnavateli a po provedení práce, na

kterou jím byli do ČR vysláni, se vracejí zpět do sídla zaměstnavatele. Za náležitosti
spojené s vysíláním zaměstnanců je odpovědná právnická nebo fyzická osoba, k níž bude
cizinec vyslán zahraničním zaměstnavatelem.
Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,
včetně občana Evropské unie, ani jeho rodinným příslušníkem (§1 odst. 2 zákona
č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti.
„Cizinci požívají obecně v oblasti svých osobních a majetkových práv, stejná práva
a stejné povinnosti jako státní občané České republiky, jednou z významných odchylek od
této zásady je úprava přístupu na český pracovní trh. Cizího státního příslušníka, který není
státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, jeho rodinným příslušníkem,
občanem zemí Evropského hospodářského prostoru lze zaměstnat pouze, disponuje-li
platným povolením k zaměstnání a povolením k pobytu.“1
Cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání stejné
právní postavení jako občané České republiky, tzn., že při výběru zaměstnání nejsou
omezováni, s výjimkou některých povolání, kde podle právních předpisů platných na
území ČR se vyžaduje státní občanství. Stejně se pohlíží na cizince, kteří požívají dočasné
ochrany podle zvláštního zákona.2
Velice důležitý pojem z hlediska této diplomové práce je pojem migrace. Velký
sociologický slovník ho definuje jako termín, který pochází z latinského jazyka (migratio)
což je přestěhování nebo též stěhování – prostorové přemístěni osob přes libovolné
hranice“.3
Na základě této definice lze pojmově specifikovat termín mezinárodní pracovní
migrace jako přemísťování pracovních sil z jednoho státu do jiného za účelem získání
zaměstnání, zpravidla za výhodnějších podmínek než ve svém domovském státě.
Rozlišujeme několik druhů pracovní migrace, a to migraci vnitřní tj. přemisťování
pracovníků v rámci jednoho státu a migraci vnější, která je spojená s překročením státních
hranici.

V rámci vnější pracovní migrace lze určit následující směry:
1

Bělina, M., a kol. Pracovní právo. 3. Doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str.120.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
3
Linhart, J., Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum, 1996, str. 627.
2

• dočasné pracovní pobyty, kde je přesně vymezena délka pracovního vztahu a délka
povolení k pobytu,
• sezónní migraci pracovní síly, která je spojena s krátkodobým zaměstnáním v těch
oblastech ekonomiky, které mají sezónní charakter,
• „kyvadlovou“ migraci, která je spojená s denním překročením státních hranic a
návratem do domovského státu,
• migraci za účelem získání trvalého pobytu, tj. trvalé usídlení na území jiného státu
• nelegální pracovní migraci.4
Pracovního migranta lze úzce definovat jako „osobu, která vstupuje do země jako cizí
pracovní síla na pozvání vlády nebo budoucího zaměstnavatele, dále to může být osoba,
která vstoupila do země samostatně za účelem nalezení práce v zahraničí“.5
Významný německý sociolog Klause J. Bade v oblasti pracovní migrace rozlišuje další
dva okruhy, a to „migraci expertů neboli elit a také časově omezené pobyty určitých
skupin pracovníků v některých profesních oblastech.
Na vrcholu socioprofesní pyramidy stojí vedoucí elity, zpravidla vykazující vysokou
mezinárodní a globální mobilitu, která je považována za politicky a právně
bezproblémovou, resp. z hlediska migračních kontrol irelevantní.
V devadesátých letech v této oblasti výrazně vzrostla tržně orientovaná mobilita
techniků, manažerů podniků s mezinárodní působností či manažerů nadnárodních
koncernů. Pokud jim bránila imigrační omezení nebo zákazy zaměstnání, dostávalo se jim
zpravidla povolení na žádost zaměstnavatelů, a to cestou výjimek či zvláštních opatření.
Do oblasti migrace elit patři ovšem i mezinárodní mobilita týkající se například umělců a
vědců, migrace za vzděláním a kvalifikací. Jejích migrace směřuje často do profesních
oblastí a pracovních vztahů, pro něž nelze získat domácí pracovníky, dřívější emigranty
nebo státní příslušníky jiných zemí EU.“6

4

Více in Roubiček V., Úvod do demografie, Praha: Codex Bohemia, 1997, str. 257-270.
Zdroj <http://www.demografie.info/?cz_migrace=&PHPSESSID=dccb9f08e8cd6c53567572514dcb43d1>
6
Klause J. Bade, Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha: Lidové noviny, 2000, str. 374-375
5

2. HISTORICKÝ EXKURZ
2. 1. PRACOVNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU
Jak již jsem naznačila v úvodu své diplomové práce, rozměry pracovní migrace ve
světovém měřítku stále rostou. Do tohoto procesu jsou dnes zapojeny prakticky všechny
státy, některé jako státy vysílající, odkud pracovníci odcházejí za prací, jiné zase
přijímající, tj. státy kam pracovní síly míří za účelem získání zaměstnání.
Těžko lze přesně stanovit časový okamžik od kdy mezinárodní pracovní migrace
začala. Lze předpokládat, že stěhování lidí existuje tak dlouho, jako lidstvo samo, ale jako
globální jev migrace pracovní síly se odvíjí teprve nedávno. „Jako jedno z prvních
řízených přemisťování pracovní síly lze označit dovážení otroků z Afriky na americký
kontinent v XII. - XIX. stol“7.
Pokud jde o evropský kontext, mezinárodní pracovní migrace, směřující do
průmyslově vyspělých států střední, západní a severní Evropy, se začíná masivně vyvíjet
od padesátých let 20. stol. a podle výzkumu, který ve své knize „Evropa v pohybu“ provedl
K. J. Bade „je charakterizována převážně vnitroevropskými pohyby obyvatelstva.
Nejpočetnější skupiny migrantů pocházely nejdříve z Itálie, Španělska, Portugalska a
Řecka, od počátku 60. let se do popředí dostává Jugoslávie a Turecko. Uvedené pořadí do
značné míry korespondovalo s bilaterálními smlouvami o náboru pracovních sil8, které v té
době uzavíraly průmyslové a ekonomicky rozvinuté státy západní Evropy. Na počátku
pracovní migrace stál tedy oboustranný zájem o import a export pracovních sil. Tento
zájem trval po celou dobu dlouhého ekonomického růstu až do počátku 70. let 20 stol. a
byl ze strany přijímajících zemí realizován různými formami migrační a integrační
politiky. Signálem k omezení zaměstnání zahraničních pracovníků sloužil tzv. „ropný šok“
v roce 1973. To byl důvod k ukončení náboru zahraničních pracovníků a přerušení
přistěhovalectví. Z právního hlediska dochází k zostření vstupních opatření, přísnějším
hraničním kontrolám a také ke zpřísnění režimu slučování rodin, zostření sankcí proti
zaměstnavatelům ilegálních pracovníků.9
7

Více in Moisés Naím., Černá kniha globalizace, Praha: Vyšehrad, 2005, str. 86.
Tak například Německo uzavřelo dvoustranné smlouvy o zaměstnávání zahraničních pracovníků v roce
1955 s Itálií, následovala dohoda se Španělskem a Řeckem (1960), Tureckem (1961), Portugalskem (1964) a
jako poslední byla uzavřena dohoda s Jugoslávií (1968).
9
Bade., J. K., Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha: Lidové noviny, 2000, str. 325.
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Z analytického hlediska zkoumané problematiky pokládám za zajímavé uvést vývoj
zaměstnávání zahraničních pracovníků v ekonomicky a průmyslově rozvinutých státech
západní Evropy, ve kterých existuje dlouhodobá tradice zaměstnávání cizí pracovní síly.
Tak například v Německu stoupl v letech 1960-1973, „podíl zahraničních
zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnaných z 1,3% v 1960 na 11.9% v 1973.
Zahraniční pracovní síly převážně zaplňovaly mezery tam, kde scházeli domácí pracovníci.
To, že zaměstnávání cizinců současně působilo jako vyrovnávací prvek konjunktury, se
poprvé ukázalo během hospodářské krize 1966-1967, kdy v oblastech výrazně citlivých na
konjunkturální výkyvy podíl zahraničních pracovních sil v Německu náhle silně poklesl, a
to až na 30%“10. Tuto skutečnost potvrzuje i vývoj zahraniční zaměstnanosti v ČR, kdy
v období poklesu výkonnosti národního hospodářství hladina zahraniční zaměstnanosti
vykazuje tendenci k prudkému poklesu.
Pokud jde o jiný ekonomicky rozvinutý evropský stát s dlouhodobou historií
zaměstnávání zahraničních pracovníků, lze uvést příklad Francie, „kde již v roce 1945 byl
založen Státní emigrační úřad, který měl na starosti nábor a zprostředkování zahraničních
pracovních sil a současně byl i institucí příslušnou pro integrační opatření. Počátkem 60.
let 20. stol se nejpočetnější skupinou pracovních migrantů stali Španělé, přičemž v roce
1968 jejich počet dosáhl 616 000, brzy je však předstihli portugalští pracovníci, jejichž
počty od poloviny roku 1976 dosáhly 883 000. Největší počet zahraničních pracovníků byl
zaznamenán u Alžířanů v roce 1975 a to 884 000.
Podíl zahraničních pracovních sil na celkovém počtu výdělečně činného
obyvatelstva se v letech 1960-1973 ve Francii vyšplhal z asi 6% na 11%. V jednotlivých
odvětvích byl přitom ještě mnohem vyšší, např. ve stavebnictví, které prošlo jako první
vlnou konjunktury, činil v roce 1954 již 11,7% a vzrostl až na 35,6% v roce 1975“11.
Velice překvapivým bylo pro mě zjištění, „že většina pracovních migrantu
přijížděla především na turistická víza a svůj pobyt si legalizovala teprve po přijetí
práce“12. Takovou tendenci lze pozorovat i v dnešní České republice, kdy je poměrně
velký počet zahraničních pracovníků zaměstnáván nelegálně. Mnoho cizinců přijíždí do
České republiky na turistické vízum a teprve po uplynutí nějaké doby pobytu a zejména
výkonu zaměstnanecké činnosti se snaží svůj pobyt „legalizovat“.
10

Bade., J. K., Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha: Lidové noviny, 2000, str. 326.
Tamtéž.
12
Tamtéž.
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Na základě doložených příkladů Německa a Francie jsem chtěla ukázat, že
poptávka po zahraničních pracovních silách existuje i při relativně vysoké hladině
nezaměstnanosti. Tj. existují sektory národního hospodářství, kde domácí obyvatelstvo
práci odmítá přijmout i z ekonomického hlediska v nepříznivých časech. A to proto, že
nabízená pracovní pozice není vhodná z důvodu fyzické náročnosti, nebo nebezpečnosti
práce, sociálního znevýhodnění nebo nabízené odměny.
Jako shrnutí této kapitoly lze uvést, že pokud jde o vývoj právní regulace otázky
vytčené v diplomové práci lze pozorovat střídání období relativně volného vstupu
zahraničních pracovníků na pracovní trh a následných restriktivních opatření v národní
legislativě, upravující problematiku zaměstnávání zahraniční pracovní síly. Takové střídání
tendencí v přístupu k zahraničním pracovníkům lze vysvětlit úzkou podmíněností
zahraniční zaměstnanosti hospodářským vývojem.

2. 2. VÝVOJ PROBLEMATIKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH
PRACOVNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Historicky vývoj problematiky zaměstnávání zahraničních pracovníků v České
republice nastínil ve své knize „Nelegální ekonomické aktivity migrantů“ český sociolog
Dušan Drbohlav, který uvádí, že „v českém prostředí s politikou ochrany domácího
pracovního trhu před neregulovanou prací zahraničních pracovníků se setkáváme již na
konci 20. let 20. století, kdy byl v době propukající hospodářské krize přijat zákon č.
39/1928 Sb. z. a n., o ochraně domácího trhu práce13. Zákon stanovil, že po dobu

13

Pro zajímavost uvádím několik ustanovení zákona č. 39/1928 Sb. z. a n. , které dle mého názoru neztratily
svou aktuálnost ani v dnešní době a našly svou „zmodernizovanou“ podobu v platném zákoně o
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Dle zákona o ochraně pracovního trhu z roku 1928, ten, kdo chtěl zaměstnat
cizince, jako dělníka, zřízence, pomocníka v domácnosti, zaměstnance ve vyšších soukromých službách,
nebo jako učně, volontéra či praktikanta měl povinnost opatřit povolení příslušného úřadu. Povolení
k zaměstnání vydával politický úřad II. stolice, příslušný podle místa, kde měl cizinec vykonávat práce nebo
služby. Povolení k zaměstnání cizince bylo udělováno pouze určité osobě (budoucímu zaměstnavateli) pro
určité zaměstnání nebo určitý podnik pro určitého cizince na určitou dobu a mohlo být vázáno podmínkami.
Zákon taxativně stanovil případy, kdy povolení k zaměstnání zahraničního pracovníka mohlo být vydáno, a
to v případech, kdy to připouštěl stav domácího trhu práce nebo pokud to vyžadovaly důležité
národohospodářské zájmy, nebo pokud šlo o zvláštní druh zaměstnání nebo výkon, pro který nelze získat
domácí pracovní sílu. Jako poslední zákonný důvod byly stanoveny mimořádné rodinné nebo osobní
důvody. Zákon také zmocňoval Ministra sociální péče v některých případech pozastavit platnost zákona na
určitou dobu, určitá zaměstnání nebo výkony z platnosti zákona vyjmout nebo tyto výjimky odvolat, aby

nepříznivého stavu na domácím trhu práce musí mít zaměstnavatel, který chce zaměstnat
cizince, zvláštní povolení k jeho zaměstnání. Formálně byl zrušen v roce 1965, kdy podle
nového zákoníku práce č. 65/1965 Sb. mohl být cizinec přijat do pracovního poměru, byloli mu uděleno povolení k pobytu na území republiky. Tím zvláštní institut povolení
k zaměstnání pro cizince, jenž je základním nástrojem právní regulace pracovní migrace,
dočasně zaniknul.
Pokud jde o následující léta, v studii Drbohlava je uváděno, že „mezi roky 1948 a
1989 nemělo Česko (v té době Československo), žádné klasické „mezinárodní pracovní
migranty“. Komunistický režim uplatňoval velmi restriktivní migrační politiku, která
výrazně omezovala volný pohyb občanů přes mezinárodní hranice. Existovala významná
nelegální emigrace českých občanů a také migrační toky do země byly velmi specifické a
zpravidla zahrnovaly pouze občany ostatních socialistických (komunistických) zemí. Ti
přijížděli hlavně během 70. a 80. let na základě podepsaných mezivládních smluv, které
byly vlastně prostředkem tzv. „internacionální pomoci“. Šlo zejména o dočasné studenty,
učně a pracovníky, kteří přijížděli hlavně z Polska, Vietnamu, Maďarska, Angoly a Koreje,
získávali vzdělání a současně také po určitou dobu pomáhali v Československu zacelovat
některé mezery na trhu práce (např., v potravinářském a textilním průmyslu, obuvnictví,
sklářství, strojírenství, metalurgii nebo zemědělství). Např. během 80. let počty těchto
pracovníků kulminovaly na cca 60 tis. osob. Po revoluci skončila platnost těchto smluv a
k dubnu 1993 bylo povoleno pouze tisíci třem stům třiceti těchto zahraničním pracovníků
v zemi pobývat“.14 Na tomto místě bych chtěla říct, že právě tito pracovnici, především
vietnamské národnosti se stali základem pro budoucí pracovní migraci.
Pokud jde o druhou statisticky nejpočetnější skupinu pracovních migrantů v České
republice, to jest pracovníků ukrajinské národnosti, tak její základ byl položen návratem
bývalých krajanů, zejména volyňských Čechů z Ukrajiny.
„S listopadovou revolucí přišla nová éra. Následkem výrazných politických,
sociálních, ale především ekonomických změn souvisejících s hlubokými transformačními
procesy, které započaly na samém konci osmdesátých a začátku devadesátých let, se Česká
republika poměrně rychle etablovala jako imigrační i tranzitní země.

stanovil pro příslušníky jednotlivých států podmínky obdobné těm, které platily v dotyčném státě pro
zaměstnání československých příslušníků.
14
Drbohlav D., Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), Praha: Karolinum,
2008, str. 82-84.

V 90. letech se po dlouhé odmlce problematika ochrany pracovního trhu a nelegální
práce cizinců vynořuje znovu. Již záhy po listopadu 1989 reagoval stát na rostoucí příchod
zahraničních pracovníků obnovením regulačního mechanizmu v podobě pracovního
povolení pro cizince, které bylo znovu zavedeno zákonem o zaměstnanosti z roku 1991
(zákon č. 1/1991 Sb.) V liberální atmosféře první poloviny 90. let byly předpisy
umožňující příchod pracovníků a podnikatelů ze zahraničí (především zákon č. 123/1992
Sb., „O pobytu cizinců“) relativně jednoduché a vstřícné. Zahraniční zájemci o práci či
podnikání v Česku si mohli vyřídit vše potřebné poté, co přijeli do České republiky na
turistické vízum či na pozvání, což bylo v praxi také běžně využíváno.
Výraznější změny přinesla až polovina 90. let, kdy byl právní rámec migrace
ovlivněn snahou o harmonizaci s tehdejšími restriktivními politikami EU a do praxe
zaměstnávání cizinců se začínaly promítat i obavy ze stoupající nezaměstnanosti. Od roku
1998 proto uplatňují úřady práce přísnější politiku vydávání pracovních povolení.
Důležitou restrikci v režimu příchodu zahraničních pracovníků přinesl nový cizinecký
zákon č. 326/1999 Sb., který vstoupil v účinnost 1. 1. 2000. Podle něj již nebylo možné
žádat o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu z území České republiky, ale zásadně
jen ze zahraničí. Nový model, obvyklý v západní Evropě, znamenal pro zahraniční
pracovníky v České republice bariéru pro legalizaci pobytu a ekonomických aktivit. Zákon
přispěl k nárůstu neoprávněného zaměstnávání cizinců i různých způsobů obcházení
zákona.
Motivy zahraniční migrace se v průběhu doby existence samostatné České
republiky částečně modifikovaly. Na počátku devadesátých let byla poptávka po levné
zahraniční pracovní síle vyvolána především potřebami rodící se tržní ekonomiky usilující
o konkurenceschopnost na globálních trzích. Ekonomické stimuly doposud převládají, ale
nerostou již takovým tempem, jako tomu bylo v počáteční fázi po vzniku samostatné
České republiky.
V období let 1993-2000 převládaly v České republice zejména krátkodobé pracovní
migrace. Režim zaměstnávání cizinců byl od samého počátku uzpůsoben tak, aby bylo
možno dočasně angažovanou cizí pracovní sílu v případě potřeby vypovědět.
V období od roku 2000 v důsledku klesající míry nezaměstnanosti a požadavků
podnikatelské sféry, která poukázala na obtíže při náboru zaměstnanců a žádala otevření
pracovního trhu zahraničním pracovním silám, se objevují i konstruktivnější přístupy

k pracovním migrantům. Jejich výrazem je pilotní projekt Výběr kvalifikovaných
zahraničních pracovníků (2001),15 jehož smyslem je přilákání vysoce kvalifikovaných
pracovníků do země, ale také možnost dovozu méně kvalifikované, levné, flexibilní
pracovní síly. Projekt účastníkům a jejích rodinným příslušníkům nabízel urychlené
získání trvalého pobytu po předchozím 2,5 létem pobytu na území ČR. Projekt vychází
z bodového systému, v němž může uchazeč získat max. 66 bodů. Hlavní kriteria hodnocení
tvoří věk (nejlépe mezi 23-35 lety), vzdělání, jazykové znalosti a ohodnocení rodiny.
Uchazeči si ale musí sami zajistit povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Teprve pak
mohou vstoupit do výběru a po 2,5 letech jim může být vydáno povolení k trvalému
pobytu.
Projekt je omezen na uchazeče z vybraných zemí. Při jeho spuštění v roce 2003 to
byly žadatele ze tří zemí – Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu. Od roku 2004 byl projekt
otevřen občanům Běloruska a Moldavska, v roce 2005 – občanům Srbska, Černé Hory a
Kanady, od roku 2006 občanům Ukrajiny. Jiná skupina osob již byl projekt zpřístupněn,
jsou absolventi českých vysokých škol bez ohledu na zemi původu16.
Pro účastníky byly stanoveny i maximální kvóty, tak např. pro první rok projektu
byla původně stanovena kvóta na 600 osob, v dalších létech byla tato kvóta zvětšena ale
ani relativně nízké kvóty se nedařilo naplňovat. Jak uvádí A. a P. Baršovi „v prvním roce
projektu se přihlásilo jen 177 účastníků a jen 3 ze zahraničí.“17
Souhlasím s názorem Baršovích, že důvodem relativně malého zájmu je to, „že
program cizincům nenabízí reálnou pomoc při získání práce a pobytového víza. Slibuje
pouze zkrácení lhůty nezbytné k žádosti o trvalý pobyt, a to teprve poté, když již cizinci
tyto dvě nejobtížnější bariéry sami překonali. V tom se liší jak od britského modelu, tak od
15

Projekt vychází z usnesení vlády ČR: č. 975 z 26. září 2001, č. 720 z 10. července 2002, č. 340 ze 14. dubna
2004, č. 394 ze 6. dubna 2005, č. 1377 z 26. října 2005, č. 431 z 19. dubna 2006, č. 538 ze dne 23. května
2007, č. 1316 ze dne 20. října 2008 a č. 1236 z 29. září 2009 Jeho cílem je přivést do České republiky co
nejkvalifikovanější zahraniční odborníky s rodinami. Základními podmínkami k tomu, aby se zájemci mohli o
účast v projektu ucházet, jsou přinejmenším středoškolské vzdělání, sjednané zaměstnání v ČR a vízum k
pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání. V praxi to znamená, že Česká republika neobstarává zahraničním
pracovníkům konkrétní pracovní místa. Nabízí jim však možnost získat trvalý pobyt na území ČR ve zkrácené
lhůtě. Podstatou pilotního projektu je výběr kvalifikovaných pracovníků založený na bodovém ohodnocení,
v němž šanci budou mít ti nejlepší. Zvolené bodování přitom představuje zcela objektivní a transparentní
systém, bez jakékoli možnosti subjektivního ovlivňování ze strany organizátorů. Hlavní kritéria představují
dosažené vzdělání, dále pak pracovní zkušenosti jak v zemi původu, tak na území ČR.
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Vice o pilotním projektu na stránkách http://www.imigracecz.org/?lang=cz&article=media&mm=4063
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Baršová, A., Barša, P., Přistěhovalectví a liberální stát. imigrační a integrační politiky v USA, západní
Evropě a Česku, Brno: Masarykova univerzita, 2005, str. 231.

německého programu zelených karet, kde zařazení do programu je alternativní vstupní
bránou, jež cizincům otevírá pracovní trh.“18
Pilotní projekt se skutečně ukázal jako málo efektivní, obzvláště kdy v roce 2005
novelou zákona o pobytu cizinců došlo ke zkrácení lhůty pro získání trvalého pobytu na
území ČR z deseti na pět let.
Liberální přístup v otázce zaměstnávání cizinců se změnila v roce 2008 s nástupem
tzv. světové finanční a ekonomické krize, kdy v důsledku poklesu výkonnosti ekonomiky a
stále stoupající roviny nezaměstnanosti byly propuštěny tisíce zahraničních dělníků,
především agenturních zaměstnanců. Reakci státu na tuto skutečnost byl pokus přimět řadu
těchto cizinců k opuštění republiky, zpřísnění režimu vydávání pracovních povolení nebo
dočasné zastavení vydávání pracovních víz na zastupitelských úřadech. Jako příklad leze
uvést realizací programů tzv. dobrovolných návratů19, kdy cizincům, kteří ztratili práci
v důsledku krize, byla nabízená bezplatná letenka a motivační příspěvek 500 EUR na
zajištění nezbytných životních nákladů bezprostředně po návratu domů.
Zároveň se zostřují kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců. V rámci potírání
nelegálního zaměstnávání zahraničních pracovníků vzniká nová administrativní struktura –
Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (MOPNZC)20.“21
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Evropě a Česku, Brno: Masarykova univerzita, 2005, str. 231.
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projekt je realizován na základě usnesení vlády č. 588 ze dne 4. května 2009.
20
Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (MOPNZC) byl zřízen v souladu s
usnesením vlády České republiky ze dne 23. října 2000 č. 1044 jeho posláním je koordinovat činnost
příslušných institucí, navrhovat legislativní změny přispívající k řešení nelegálního zaměstnávání cizinců a
vytvářet koncepci řešení tohoto problému. MOPNZC dále doporučuje směry kontrolní a preventivní činnosti
a získává informace z oblasti výzkumu migrace, z oblasti ekonomiky, a to se zaměřením zejména na oblast
„šedé“ ekonomiky.
21
Drbohlav D., Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), Praha: Karolinum,
2008, str. 82-84.

3. PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA UPRAVUJÍCÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ
EH/EHS A OBČANŮ TZV. TŘETÍCH STÁTŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Právní normy upravující zaměstnávání cizinců lze rozdělit do dvou rovin.
Soukromoprávní otázky pracovního práva upravuje především zákon č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a několik dalších prováděcích předpisů, kde
jsou řešeny např. otázky bezpečnosti práce, mezd, daňová ustanovení atd.
Veřejnoprávní rovina, to jest práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů vůči
státu, reguluje především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále v textu ZoZ). Smyslem tohoto zákonu je zajistit realizaci státní politiky
zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a také ochrana pracovního trhu
před nezaměstnaností (§1 ZoZ). Právě tento zákon ve své čtvrté části obsahuje řadu
ustanovení, jejichž smyslem je chránit český pracovní trh před nekontrolovaným
zaměstnáváním zahraničních pracovních sil. Zákon zavádí povinnost získat povolení
k zaměstnání jak pro zaměstnavatele, který chce přijmout zahraničního pracovníka do
pracovněprávního vztahu, tak i pro cizince, který chce být zaměstnán na území České
republiky.
Povolení k zaměstnání zahraničních pracovníků vydává úřad práce příslušný podle
místa, kde práce má být vykonávána s ohledem na aktuální situaci na trhu práce. Práce
cizince se musí po celou dobu zaměstnání pohybovat v mezích, které jsou vymezeny tímto
povolením, tj. cizinec nesmí změnit ani druh, ani místo výkonu práce. Pracovní povolení je
přesně vázáno na osobu cizince, který bude práci vykonávat a na osobu zaměstnavatele,
kterému bylo povoleno přijmout zahraničního pracovníka na ohlášené pracovní místo, jež
nebylo možno obsadit domácím pracovníkem nebo cizincem ze státu EU, resp. EHS.
Základní podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání cizince je situace na trhu
práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou
kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak.
Příslušným pro vydání tohoto povolení je vždy úřad práce, v jehož obvodu bude
zaměstnání cizincem vykonáváno. O povolení k zaměstnání cizince je rozhodováno ve
správním řízení.
Účastníkem správního řízení je cizinec, který o povolení k zaměstnání žádá
příslušný úřad práce, písemně zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může

být zastoupen zaměstnavatelem nebo jim zplnomocněným zástupcem, a to na základě a
v rozsahu písemné plné moci.
Povolení k zaměstnání a povolení k pobytu se vyžaduje i v případě, má-li být
cizinec, jehož zaměstnavatel sídlí v zahraničí, vyslán na území ČR k výkonu práce na
základě smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.

3. 1. DOKUMENTY, TÝKAJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ ČLENSKÝCH
STÁTŮ EU (EHS) A JEJÍCH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Ode dne vstupu ČR do Evropské unie rozlišujeme z hlediska podmínek pro
zaměstnávání dvě skupiny cizinců:
a) Občany EU/EHP a Švýcarska;
b) Občany tzv. třetích zemí.
Existuje několik možnosti výkonu práce občana Evropské unie u českého
zaměstnavatele. Zaměstnanec může být k českému zaměstnavateli vyslán za účelem
poskytování služeb nebo s ním český zaměstnavatel může přímo uzavřít pracovní smlouvu.
Problematickým aspektem takového pracovního vztahu může být otázka, podle jakého
právního řádu bude pracovní smlouva uzavřena.
„Určování právního řádu, jímž se ve věcech s mezinárodním prvkem řídí právní
vztah, slouží v kolizních normách tzv. hraniční určovatele (kolizní kriteria), z nichž má v
pracovním právu především význam: právo zvolené účastníky (lex electa), místo výkonu
práce (lex loci laboris), někdy překládáno jako místo úkonu (lex actus) a právo místa soudu
či úřadu (lex fori). Jako nejčastější hraniční určovatel bývá používáno místo výkonu
práce“22.
Při určování právního řádu rozhodující bude i doba, kdy byla pracovní smlouva
uzavřena.
V České republice se na smlouvy uzavřené před 1. červencem 2006 (den účinnosti
Římské úmluvy) aplikuje zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a
22

Bělina, M., a kol. Pracovní právo. 3. Doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str.121123.

procesním, ve znění pozdějších předpisů (tzv. ZMPS). Římská úmluva se bude aplikovat
na smlouvy uzavřené od 1. července 2006 do 16. prosince 2009 a na smlouvy uzavřené od
17. prosince 2009 se již použije nové nařízení Řím I.
Dle právní úpravy obsažené v zákoně o mezinárodním právu soukromém se
pracovní poměr bude zpravidla řídit místem výkonu práce, pokud dohodou není zvoleno
právo jiného státu. Účastnici pracovněprávního vztahu mají možnost dohodou vyloučit
použití českého právního řádu. „I v případě, že pracovněprávní vztah bude uzavřen dle
pracovněprávních předpisů jiného členského státu, zaměstnavatelé, dle zákona o
zaměstnanosti, musí nahlásit zahraničního pracovníka příslušnému Úřadu práce a rovněž
ohlásit ukončení pracovního poměru“23.
Již zmíněná Římská úmluva „obsahuje v čl. 6 zvláštní právní úpravu pro tzv.
individuální pracovní smlouvy, která je vystavěna na stejných principech jako ochrana
spotřebitele. právo volby práva není vyloučeno, ale v zajmu zaměstnance zásadním
způsobem limitováno. v případě volby jiného než objektivně aplikovatelného práva, tedy
práva, které by jinak bylo použito pro absenci volby práva smluvními stranami, nesmí být
zaměstnanec v důsledku volby práva zbaven ochrany, jenž mu poskytují imperativní
ustanovení objektivně aplikovatelného práva. Dle ustanovení Římské úmluvy je v případě
zaměstnance se hledá právo státu, k němuž má daný pracovněprávní vztah nejužší vztah
(objektivně určené právo). Tím je dle čl. 6 odst. 2 písm. a) stát, na jehož území obvykle
vykonává svojí práci, a to tehdy, když je dočasně zaměstnán v jiné zemi. V případě, že
zaměstnanec pracuje ve více smluvních státech Římské úmluvy najednou, je tímto
obvyklým místem výkonu činnosti místo, kde založil skutečné místo svých pracovních
aktivit. V případě, že by aplikace takového objektivně určeného práva byla pro
zaměstnance nevhodná, je v čl. 6 odst. 2 Římské úmluvy stanoveno, že vyplývá-li z
okolností, že pracovní smlouva je spojena úžeji s právem jiné zemí, pak se použije právo
této země24.
Je nutno říci, že „oblast pracovního práva je v právu Evropské unie předmětem
obsahové harmonizace, jež je hlavní metodou evropského zákonodárství v této oblasti a
jejímž cílem je zajištění samostatných, ale pokud možno bezrozporných právních úprav
členských států ES. K provádění zákonodárství slouží komunitární směrnice. Většina
23
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těchto směrnic byla implementována do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce V dosahu
evropského justičního prostoru je však možno hovořit rovněž o unifikaci pracovního práva,
a to individuálních pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem, jejíž některé otázky
jsou obsaženy v komunitárních nařízeních. Tato nařízení se nezaměřují pouze na pracovní
právo jako zmíněné harmonizační směrnice, nýbrž směřují k obecné unifikaci celých
oblastí evropského mezinárodního práva soukromého (např. mezinárodní právo procesní či
kolizní právo), která se však mimo jiné dotýká i pracovněprávních souvislostí. Obecně je
oblast kolizních závazků ze smluv v evropském justičním prostoru upravena nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008, o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), které se použije pro všechny smluvní
státy Evropské unie s výjimkou Dánska a Velké Britanie. Nařízení Řím I stanoví ve
zvláštním článku pravidla pro určení rozhodného práva pro individuální pracovní smlouvy.
Dle čl. 2 Nařízení Řím I se právo určené na základě tohoto nařízení použije bez ohledu na
to, zda je právem některého z členských států, či nikoliv. Je tak určitou mírou zdůrazněn
univerzální směr unifikace kolizního práva.25
Od 17. prosince 2009 vstoupilo v platnost nařízení č. 593/2008, které přijal
Evropský parlament a Rada EU 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy státu označované jako "Řím I". Tímto nařízením se řídí pracovní
smlouvy s mezinárodním prvkem. Nové nařízení se bude týkat například situace, kdy pro
českého zaměstnavatele pracuje cizinec nebo pro něho český zaměstnanec pracuje v jiném
členském státě EU. „Nařízení Řím I nahradí Úmluvu o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (tzv. Římskou úmluvu) upravující, které právo je rozhodné pro smluvní
závazkové vztahy, a to včetně vztahů vyplývajících z pracovní smlouvy. Základním
pravidlem nařízení je svobodná volba práva.
Nařízení Řím I obsahuje, obdobně jako doposud platná Římská úmluva, zvláštní
úpravu rozhodného práva pro individuální pracovní smlouvy, a to ve svém článku 8.
Pracovněprávní vztahy se řídí právem, které si smluvní strany zvolily – svobodná volba
práva tak zůstane základním pravidlem i podle nařízení Řím I. Stejně jako Římská úmluva
se i Nařízení Řím I zaměřuje na ochranu slabší strany smluvního vztahu, tedy v případě
pracovních smluv na ochranu zaměstnanců. Hlavním prostředkem této ochrany je
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Právo po podnikání a zaměstnání, číslo 12/2009, ročník XVIII.

zakotvení povinného použití tzv. donucujících (kogentních) ustanovení. Podle nařízení
Řím I se na pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem v určitých případech aplikuje i
právo jiného státu než je právo, které si strany zvolily. Tímto jiným právem je právo státu,
jehož právo by bylo podle nařízení Řím I rozhodné v případě, že by si smluvní strany
žádné právo nezvolily. Tedy právo státu, v němž nebo z něhož zaměstnanec obvykle
vykonává svoji práci, případně právo státu, v němž se nachází provozovna, která
zaměstnance zaměstnala. Pokud by nicméně vyplývalo z celkových okolností, že je
pracovní smlouva úžeji spojena s jiným státem, než jsou státy uvedené výše, použilo by se
právo tohoto jiného státu. Jiné než smluvené právo se na pracovněprávní vztah ale nebude
vztahovat v celém svém rozsahu, ale pouze v rozsahu výše zmíněných donucujících
ustanovení. Podle nařízení Řím I jde o ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit,
tedy veškerá kogentní ustanovení s ochrannou funkcí. Výčet těchto ustanovení je přitom v
různých státech odlišný, obecně se ale může jednat například o úpravu rozvazování
pracovního poměru, nároků zaměstnanců na minimální mzdu nebo dovolenou, apod.
Nařízení Řím I tak oproti Římské úmluvě ochranu zaměstnance rozšiřuje, protože Římská
úmluva upravovala aplikaci pouze tzv. imperativních (nutně použitelných) norem, což jsou
ustanovení zásadní v ochraně veřejných zájmů daného státu“.26
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3. 2. ZAMĚSTNÁNÍ OBČANA EU (EHS) A JEJÍCH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNIKŮ
NA ÚZEMÍ ČR
Občané členského státu Evropské unie resp. Evropského hospodářského prostoru a
jejich rodinní příslušníci27, jakož i rodinní příslušníci občanů České republiky, kteří nejsou
státními příslušníky České republiky ani jiného členského státu EU, nejsou z hlediska
zákona o zaměstnanosti považováni za cizince a v souladu s tímto zákonem mají stejné
právní postavení jako občané České republiky, tzn., že v ČR mají volný přístup na trh
práce (§3 odst. 2 a odst. 3 a §85 ZoZ).
Ani z hlediska zákona o pobytu cizinců tato kategorie občanů není považována za
cizince. Jak již bylo naznačeno, na občany Evropské unie se vztahuje právo volného
pohybu osob vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství. Z uvedeného
důvodu není pobyt občanů ostatních států Evropského unie na území ČR podmíněn
vydáním jakéhokoli povolení k pobytu, v případě, že chce občan jiného členského státu
pobývat na území Česka po dobu delší, než tři měsíce (např. z titulu zaměstnání,
podnikání, studia), je oprávněn požádat o přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v Evropském společenství na území České republiky (§71 zákona o pobytu
cizinců). Vydání uvedeného povolení není podmíněno výkonem zaměstnání či jiné činnosti
na rozdíl od cizinců ze zemí mimo EU/EHS, kteří musí vždy dokládat účel pobytu.
Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník, rodinný
příslušník občana České republiky anebo cizinec, u kterého se nevyžaduje povolení k
zaměstnání, zaměstnavatel, popřípadě česká právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou
tyto zaměstnanci svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k
výkonu práce, je povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce
nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Obdobná povinnost se vztahuje na
27

Definice pojmu „rodinný příslušník občana Evropské unie“ je obsažena v §15a zák. č. 326/1999 Sb., O
pobytu cizinců, který stanoví, že jim je: manžel občana EU, jeho rodič, jde-li o občana Evropské unie
mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, dítě mladší 21 let nebo takové
dítě manžela občana Evropské unie a nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo
takový příbuzný manžela občana Evropské unie. Ustanovení tohoto zákona se obdobně použijí i na cizince,
který hodnověrným způsobem doloží, že je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným v odstavci 1,
pokud ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s
občanem Evropské unie ve společné domácnosti, je občanem Evropské unie vyživovaný, nebo se o sebe z
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nedokáže sám postarat bez osobní péče občana
Evropské unie, anebo má s občanem Evropské unie trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve
společné domácnosti. Ustanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana Evropské unie se
použijí i na cizince, který je rodinným příslušníkem státního občana České republiky.

případy, kdy za trvání zaměstnaneckého poměru nastane skutečnost, na jejímž základě již
cizinec povolení k zaměstnání nebo zelenou kartu nepotřebuje, s tím, že tato informační
povinnost musí být splněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání nevyžaduje.
Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel
povinen vést podle § 102 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. Každou změnu těchto údajů je
zaměstnavatel, ke kterému jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě
smlouvy vyslány k výkonu práce, povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode
dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dozvěděl. (§87 ZoZ).
V informaci pro ÚP zaměstnavatel uvádí:
Identifikační údaje občana EU nebo jeho rodinného příslušníka,
a)

adresu v zemi trvalého pobytu,

b)

adresu pro doručování zásilek,

c)

nejvyšší dosažené vzdělání,

d)

místo výkonu práce,

e)

druh práce,

f)

zařazení podle odvětvové klasifikace ekonomických činností,

g)

vzdělání požadované pro výkon povolání,

h)

identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude občan EU nebo jeho rodinný
příslušník vykonávat zaměstnání,

i)

zda se jedná o první výkon práce občana EU nebo jeho rodinného příslušníka na
území ČR.
Počet a struktura zaměstnanosti občanů členských zemí Evropské unie se od vstupu

České republiky do EU neustále mění; přestože občané Slovenska zůstávají dominantní
skupinou, pomalu roste i participace občanů jiných členských států EU. Dle údajů Českého
statistického úřadu počet Bulharů na trhu práce České republice vzrostl od roku 1995
sedmkrát, počet Rumunů šestkrát, zatímco počet občanů Slovenska méně než dvakrát.
Počet občanů Bulharska a Rumunska se významně zvýšil po jejich vstupu do EU, protože
získali volný přístup na trh práce v České republice.

Struktura celkové zaměstnanosti cizinců na konci 2008: 32% pracovních povolení a
43% registrací občanů Evropské unie (z toho 30% občanů Slovenska a 13% občanů
ostatních zemí EU).28

3. 3. ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ VYSÍLANÝCH DO ČR
NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍCH VZTAHŮ
V souvislosti s vytvářením vnitřního trhu v rámci Evropské unie dochází postupně
k odstranění administrativních překážek, které bránily přístupu občanů členských států na
pracovní trhy ostatních členů EU.
„Soutěžitelé (zaměstnavatelé) získávají právo poskytovat své služby také v jiných
členských státech. Zaměstnavatel v praxi k vyslání zaměstnance do zahraničí využívá
několik pracovněprávních institutů. Nejčastější formou je vyslání na zahraniční pracovní
cestu, další využívanou formou je dohoda o dočasné změně místa výkonu práce a třetí pak
dočasné přidělení zaměstnance. Posledně jmenovanou možnost však může využít pouze
zaměstnavatel s povolením působit jako agentura práce. České právo výslovně neupravuje
způsob, jakým je možno vyslat zaměstnance do jiného členského státu ani přesnou časovou
hranici mezi pracovní cestou a dočasnou změnou místa výkonu práce.
Vysílající zaměstnavatel je povinen zajistit, aby vyslanému zaměstnanci byly
garantovány nejvýhodnější pracovněprávní nároky v rozsahu dle čl. 3 odst. 1 Směrnice č.
96/71/ES. Z pozice vyslaného zaměstnance je možno konstatovat, že Směrnice a její
národní transpozice posilují postavení vyslaných zaměstnanců; získávají výhody, na které
by jinak nemohli ani pomyslet. Hlavní příčinou posilování pozice zaměstnance je právě
povinné zohledňování legislativy hostitelského státu, domovského státu vysílajícího
zaměstnavatele a případně také dalšího členského státu"29.
Otázka vysílání pracovníků je upravena v §319 ZP. Je-li zaměstnanec
zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslán k výkonu práce v rámci
nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, vztahuje se na něho úprava
České republiky, pokud jde o
a) maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku,
28
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b) minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část,
c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci
přesčas,
d) bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
e) pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí a
zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců,
f) rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace,
g) pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání. V případě, že je cizinec
zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem mimo území ČR, který ho vysílá do ČR
k výkonu práce na základě obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou
právnickou nebo fyzickou osobou, musí mít cizinec k této činnosti povolení.
„Do textu tohoto ustanovení je zapracován obsah směrnice 96/71/ES o vysílání
zaměstnanců v rámci poskytování služeb, jejímž cílem je předcházet importu „levnějších
pracovních činností“ z jiného členského státu EU
Na pracovněprávní vztahy zaměstnanců vyslaných na území ČR se vztahuje česká
úprava, pokud jde o zákonem stanovené minimální anebo maximální požadavky uvedené
pracovní podmínky. Pokud jsou nároky vyplývající z právních předpisů členských států
ES, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování
služeb, pro něho výhodnější, použije se úprava toho členského státu, výhodnost se
posuzuje u každého pracovněprávního nároku samostatně.
Zákon v souladu se směrnici stanoví výjimku z aplikace výhodnější právní úpravy
pokud jde o délku dovolené a výši minimální mzdy pro tzv. krátkodobá vyslaní, kdy doba
vyslání zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb v ČR
nepřesáhne celkovou dobu 30 dnů v kalendářním roce. Tato výjimka se nevztahuje na
případy, kdy je zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování
služeb agenturami práce“30.
Cizinec vyslaný zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce do ČR je
odměňován v souladu s pracovní smlouvou, kterou má uzavřenou tímto zaměstnavatelem.
30
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Uzavřená pracovní smlouva, jakož i zdravotní pojištění a sociální zabezpečení se řídí
zpravidla předpisy platnými v zemi zaměstnavatele.
Před uzavřením obchodní nebo jiné smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání
cizinců k výkonu práce na území ČR, je tuzemská právnická nebo fyzická osoba, ke které
bude cizinec vyslán, povinná projednat s příslušným ÚP zejména počty a profese
vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání. Tuto informaci předkládá tuzemská
právnická nebo fyzická osoba ÚP písemně na příslušném tiskopisu.
Žádost o vydání povolení k zaměstnání pro vysílané cizince podává u příslušného
ÚP právnická nebo fyzická osoba v ČR, k níž bude cizinec vyslán. Tato osoba je též
odpovědná za to, že cizinec bude mít po celou dobu svého vyslání platné povolení
k zaměstnání a povolení k pobytu.
Právnická nebo fyzická osoba současně ÚP předkládá
• doklad zahraničního zaměstnavatele o právu podnikat v mateřské zemi,
• doklad tuzemské právnické nebo fyzické osoby o právu podnikat v ČR,
• návrh smlouvy mezi zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou a
tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou,
• pracovní

smlouvu, kterou má cizinec uzavřenou se zahraničním

zaměstnavatelem.
Doklady se předkládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích, a pokud se
jedná o doklad v cizím jazyce, i v jejich úředním překladu do českého jazyka.
Je-li obsahem smlouvy pronájem pracovní sily, vydá ÚP povolení k zaměstnání
pouze za předpokladu, že zahraničnímu zaměstnavateli bylo vydáno povolení ke
zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR, a jedná-li se o ohlášené volné pracovní
místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných
pracovních sil obsadit jinak. Při vydávání povolení k zaměstnání ÚP v tomto případě
přihlíží k situaci na trhu práce.
Postup při rozhodování o žádosti cizince ve věci povolení k zaměstnání je obdobný
jako u cizince, který bude zaměstnán v pracovněprávním vztahu k tuzemské právnické
nebo fyzické osobě.

3. 4. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Z TZV. TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ ČR
Na občany třetích zemí se výhody volného pohybu pracovníků nevztahují. Občané
státu, které nejsou členy EU nebo EHS, jsou i nadále povinni žádat o povolení k pobytu a
povolení k zaměstnání, pokud zákon pro ně nestanoví odlišnou úpravu. Právní úprava
zaměstnávání zahraničních pracovníků ze států mimo EU/EHS je obsažena v §85 až §101
Zákona o zaměstnanosti, kde je upraven institut pracovního povolení.
Vstup, pobyt cizince na území České republiky a jeho vycestování je upraveno v zákoně
č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších
předpisů, (tzv. cizinecký zákon).
3. 4. 1. POVOLENÍ K POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR
Vstup a pobyt občanů třetích zemí je na druhou stranu vždy podmíněn vydáním
některého z typu povolení k pobytu. Cizinecký zákon rozlišuje tři typy pobytu cizinců na
území České republiky, a to pobyt přechodný, dlouhodobý a trvalý.
3. 4. 2. VÍZUM K POBYTU DO 90 DNŮ
Za účelem zaměstnání je cizincům udělováno povolení ke vstupu a pobytu na
území ČR (vízum k pobytu). § 26 citovaného zákona reguluje proceduru udělování
povolení k tzv. krátkodobému pobytu. Oprávnění ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) na
území České republiky, které uděluje na žádost cizince, pokud není zákonem o pobytu
cizinců stanoveno jinak, zastupitelský úřad České republiky na žádost cizince. Vízum k
pobytu do 90 dnů podle požadavku cizince udělí zastupitelský úřad jako jednorázové nebo
vícenásobné. Celková doba pobytu na území nesmí překročit 90 dnů. Náležitosti žádosti
jsou upraveny v §27 ZoPC.
K žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů je cizinec povinen na požádání orgánu
udělujícího toto vízum předložit, není-li dále stanoveno jinak,
1.

cestovní doklad,

2.

doklad o zajištěném zdravotním pojištění po dobu pobytu na území; to
neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního
předpisu nebo pokud je úhrada nákladů zdravotní péče zajištěna jiným
způsobem,

3.

fotografie,

4.

policií ověřené pozvání nebo prostředky k pobytu na území a doklad o
zajištění ubytování cizince po dobu jeho pobytu na území, pokud nedoloží
zabezpečení nákladů spojených s pobytem na území jinak,

5.

peněžitou částku ve výši nákladů spojených s vycestováním z území do
státu, jehož cestovní doklad vlastní, nebo do státu jeho trvalého pobytu
prostřednictvím leteckého dopravce (dále jen "jistota"). Jistota se
nevyžaduje, je-li úhrada nákladů podle předchozí věty zajištěna jiným
způsobem,

6.

další doklady osvědčující údaje uvedené v žádosti o vízum.

V případě získání zaměstnání na území České republiky, je cizinec povinen k
žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů za účelem zaměstnání kromě výše uvedených
náležitostí předložit také povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce České republiky,
opravňující k výkonu zaměstnání do 90 dnů. Povolení k zaměstnání nemusí cizinec
předkládat, není-li podle zvláštního právního předpisu podmínkou výkonu zaměstnání.
Zákon o pobytu cizinců v §29 také upravuje možnost prodloužení platnosti víza.
3. 4. 3. VÍZUM K POBYTU NAD 90 DNŮ.
Pokud jde o přechodný pobyt cizince na území České republiky na základě vydání
tzv. dlouhodobého víza, zákonná úprava této problematiky je obsažená v §30 cizineckého
zákona. Vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje policie nebo Zastupitelský úřad ČR na žádost
cizince. Zastupitelský úřad ve vízu uvede účel pobytu. Doba platnosti víza podle odstavce
1 je 365 dnů. V případě, že toto vízum bylo uděleno za účelem zaměstnání, stanoví se doba
platnosti na dobu výkonu zaměstnání uvedenou v povolení k zaměstnání. Doba výkonu
zaměstnání uvedená v povolení k zaměstnání, které je předloženo k žádosti o udělení víza
k pobytu nad 90 dnů, musí být delší než 90 dnů. Lze-li účelu sledovaného pobytem na
území dosáhnout v době kratší než je platnost víza k pobytu nad 90 dnů, stanoví policie
dobu pobytu na území podle doby potřebné k dosažení tohoto účelu.
Náležitosti k žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů jsou vesměs shodné s
náležitostmi pro vydání víza, opravňujícího ke krátkodobému pobytu. Navíc je v §31 odst.
1 vyžadován výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec
státním občanem nebo v němž cizinec pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, jako

doklad k posouzení trestní zachovalosti, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát
takový doklad nevydává; to neplatí v případě cizince mladšího 15 let.
V § 33 citovaného zákona je opravená možnost prodloužení doby platnosti víza k
pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum. Dobu platnosti víza k pobytu
nad 90 dnů policie opakovaně prodlouží na žádost cizince o další 365 dnů za podmínky, že
trvá stejný účel, pro který bylo vízum uděleno. Cizinci, kterému bude při pobytu na území
vydáno povolení k zaměstnání opakovaně, prodlouží policie dobu platnosti víza k pobytu
nad 90 dnů na dobu výkonu opakovaně povoleného zaměstnání.
3. 4. 4. PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI VÍZA
Cizinci, kterému bude při pobytu na území vydáno povolení k zaměstnání
opakovaně, prodlouží policie dobu platnosti víza k pobytu na dobu výkonu opakovaně
povoleného zaměstnání. Opakované povolení k zaměstnání a vízum k pobytu není
limitováno žádným právním předpisem. O prodloužení platnosti víza je cizinec oprávněn
požádat u krátkodobých víz nejdříve 30 dnů a nejpozději 3 dny a u dlouhodobých víz
nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím doby platnosti víza nebo povolení
k pobytu. Pokud byla žádost podána v řádných lhůtách a nebyla vyřízena ke dni ukončení
stávajícího víza, má se za to, že vízum je nadále platné.
Platnost víza může policie zrušit, např. pokud neplní účel, pro které bylo vydáno,
nebo byl cizinec pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu.
Na udělení víza není právní nárok. Vízum je platné po dobu, která je v něm
vyznačena.31
3. 4. 5. TRVALÝ POBYT
Podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu jsou uvedeny v ustanoveních
§ 68 až 82 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Občané Evropské unie a občané Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu
mohou požádat o udělení trvalého pobyt anebo o přiznání postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území ČR po 5 letech nepřetržitého
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přechodného pobytu na území České republiky. Tyto otázky jsou upraveny v §87g odst. 1,
případně odst. 2 a 3 ZoPC.
Rodinní příslušníci občanů Evropské unie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a
Islandu, kteří sami nejsou občany některého z těchto států mohou požádat o trvalý pobyt
podle ustanovení §87h odst. ZoPC, tedy zejména po pěti letech nepřetržitého přechodného
pobytu na území České republiky, případně po dvou letech nepřetržitého přechodného
pobytu na území České republiky, pokud je žadatel nejméně jeden rok rodinným
příslušníkem státního občana České republiky, který je na území přihlášen k trvalému
pobytu, nebo rodinným příslušníkem občana některého z uvedených států, kterému bylo
vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky.
Občané třetích zemí (tj. kteří nejsou občany některého z členských států EU, resp.
EHS a ti cizinci, kteří nejsou rodinnými příslušníky občana některého z uvedených států)
mohou požádat o trvalý pobyt podle ustanovení § 66 až § 68 ZoPC.
Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech nepřetržitého
pobytu na území. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou byl cizinec na území
služebně vyslán zahraničním zaměstnavatelem nebo zahraniční právnickou nebo fyzickou
osobou, a dále doba, po kterou cizinec na území pobýval za účelem sezónního zaměstnání
nebo vypomáhal s domácími pracemi za stravu, ubytování a kapesné určené k
uspokojování jeho základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb; doba
pobytu na území za účelem studia se započítává jednou polovinou.
3. 4. 6. POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ NA
ÚZEMÍ ČR VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH (ZELENÁ KARTA)
Na základě novely zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a novely zákona
č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kterými se zavádí povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních
případech, tzv. zelené karty.
Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních
případech (dále jen „zelená karta“, ZK) je oprávněn podat cizinec uvedený ve zvláštním
právním předpisu32 je-li účelem jeho pobytu na území ČR zaměstnání na jedné z
pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných
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vyhláška č. 461/2008 Sb.

držiteli zelené karty, pokud splňuje požadované vzdělání a popřípadě odbornou způsobilost
k výkonu povolání.
Žádost o vydání zelené karty se podává na zastupitelském úřadu. Na území je
oprávněn žádost o vydání zelené karty podat cizinec, který již pobývá na území na zelenou
kartu nejméně 1 rok nebo nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; do této doby se započítává
doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu,
prokáže-li, že získal zaměstnání na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty.
Zelená karta je vydávána
1) pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový
personál - typ „A“ s dobou platnosti nejdéle 3 roky,
2) pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen typ „B“ s dobou platnosti nejdéle 2 roky,
3) pro ostatní pracovníky - typ „C“ dobou platnosti nejdéle 2 roky.
Zastupitelský úřad je oprávněn provést pohovor se žadatelem o vydání zelené karty.
Své stanovisko a záznam z pohovoru, byl-li se žadatelem proveden, zasílá Ministerstvu
vnitra společně se žádostí cizince o vydání zelené karty; ostatní úřady stanoviska zasílají
neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jsou o stanovisko požádány.
Zelená karta opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v
ní uvedenou. Na vydání zelené karty není právní nárok. Ministerstvo zelenou kartu nevydá
z důvodů uvedených v § 5633 ZoPC a dále, pokud cizinec není uveden v seznamu zemí
nebo podal žádost o její vydání na pracovní pozici, která není uvedena v centrální evidenci
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty, anebo je v této evidenci
záznam, že zelená karta na danou pozici již byla vydána, nebo cizinec neprokázal splnění
podmínky vzdělání a popřípadě odborné způsobilosti požadované pro konkrétní pracovní
pozici. Ministerstvo po posouzení žádosti o vydání zelené karty na pracovní pozici
uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty
písemně informuje zaměstnavatele o tom, že žádosti cizince bylo vyhověno; v informaci
uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a státní příslušnost cizince, datum vyhovění
33

Například v případech, kdy se cizinec nedostaví k pohovoru nebo nepředloží ve stanovené lhůtě zákonem
vyžadované doklady, vyplní žádost o udělení víza nečitelně nebo neúplně či nepravdivě, pokud cizinec je
evidován v evidenci nežádoucích osob, pokud úřad práce nevydá povolení k zaměstnání aj.

žádosti a označí pracovní pozici, pro kterou bude zelená karta vydána. Ministerstvo dále
písemně informuje zaměstnavatele o čísle zelené karty vydané cizinci a o datu jejího
převzetí. Cizinec je povinen před nástupem do zaměstnání osobně převzít na ministerstvu
zelenou kartu, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území.
Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty.
K žádosti je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad, fotografie, doklad o cestovním zdravotním pojištění a potvrzení
o jeho zaplacení
b) na požádání lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí; o předložení lékařské
zprávy lze požádat pouze v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.
c) doklady k prokázání vzdělání a odborné kvalifikace pro pracovní pozici
uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zelené karty, na kterou cizinec žádá zařadit.
Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty je
cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne
vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního
právního předpisu.
Zrušení a zánik platnosti zelené karty
Ministerstvo zruší platnost zelené karty, jestliže
a) byl cizinec pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu
nebo trestného činu z nedbalosti a byl mu za to uložen nepodmíněný trest
odnětí svobody na dobu delší 6 měsíců,
b) je to nezbytné k zajištění ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu,
c) cizinec neplní účel, pro který mu byla zelená karta vydána,
d) cizinec v žádosti o vydání zelené karty uvedl nepravdivé údaje nebo k
žádosti či na požádání předložil padělané nebo pozměněné doklady,
e) cizinec do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území České republiky
nenahlásil na policii místo svého pobytu na území
f) cizinec nepředložil v požadované lhůtě doklady vyžadované zákonem,

g) cizinec by mohl při pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí
závažnou nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem
cizince na území,
h) policie při pobytové kontrole zjistí, že cizinec nemá platný cestovní doklad
nebo předložil padělaný cestovní
a. cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že
požádal o vydání nového cestovního dokladu,
i) cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za
neplatný nebo odcizený a cizinec nepředložil potvrzení o odcizení dokladu,
j) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve
věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu
odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro
důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou
činnost připravuje na území některého státu Evropské unie anebo smluvního
státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů
porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich
území, nebo
k) cizinec o zrušení platnosti zelené karty požádá.
Ministerstvo dále zruší platnost zelené karty, jestliže
b) cizinec při pobytové kontrole neprokáže schopnost uhradit náklady zdravotní
péče a neprokáže ji ani ve lhůtě stanovené policií, za podmínky, že důsledky tohoto
rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti zelené karty. Při posuzování
přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a
rodinného života cizince.
Platnost zelené karty vydané cizinci, jehož pracovní poměr skončil výpovědí z
některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce34 nebo dohodou z
34

ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se
zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho
úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o
jiných organizačních změnách, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní
preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále
konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,
anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší

týchž důvodů anebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 56 zákoníku práce35,
ministerstvo vnitra zruší, pokud cizinci nebyla ve lhůtě 60 dnů ode dne skončení
pracovního poměru vydána nová zelená karta.
Ministerstvo vnitra v rozhodnutí, kterým zruší platnost zelené karty, stanoví lhůtu k
vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě
z území vycestovat.
Platnost zelené karty zaniká vydáním nové zelené karty (42g a násl. ZoPC).

3. 5. PODMÍNKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O
ZAMĚSTNANOSTI
Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li platné
povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky nebo je-li
držitelem zelené karty, pokud zákon nestanoví jinak; za zaměstnání se pro tyto účely
považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných
společníkem, statutárním orgánem, nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní
společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo
jiného orgánu družstva pro družstvo (89 ZoZ).
O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně úřad práce zpravidla před
svým příchodem na území České republiky sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, u
kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním
zaměstnavatelem k výkonu práce. (90 ZoZ). Žádost o vydání povolení k zaměstnání musí
obsahovat:
a) identifikační údaje cizince (tj. jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodná
příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebyloli rodné číslo přiděleno),
b) adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,
přípustné expozice, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského
posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který
lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
35
Pokud zaměstnanec podle lékařského nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a
zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho
vhodné práce, nebo zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo
jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.

c) číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal,
d) identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (tj. u právnické osoby –
obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo; u fyzické osoby, která
je podnikatelem – obchodní firma nebo jméno, popř. jména a příjmení,
rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u
zahraniční osoby - údaje výše uvedené a umístění organizační složky v ČR.
e) druh práce
f) místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno,
g) případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.
h) přílohy k žádosti
i) fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační
údaje cizince,
j) vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná,
k) úředně ověřenou kopii dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém
bude na území ČR pracovat (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o
ukončení vysokoškolského studia apod.),
l) další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to
stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikace dal Parlament
souhlas a jíž je Česká republika vázána.
Přílohy v cizích jazycích se předkládají v originálním znění nebo jejich úředně
ověřených kopiích spolu s jejich úředním překladem do českého jazyka.
Při podání žádosti o povolení k zaměstnání je cizinec nebo jím písemně
zplnomocněná osoba povinen přiložit správní poplatek ve výši 500 Kč, obvykle ve formě
kolku.
3. 5. 1. POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ
Povolení k zaměstnání může vydat úřad práce za podmínky, že se jedná o ohlášené
volné pracovní místo36 , které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek
volných pracovních sil obsadit jinak. Při vydávání povolení k zaměstnání úřad práce
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Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené nebo uvolněné pracovní místo, na které
zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci
agentury práce. (§35 ZoZ)

přihlíží k situaci na trhu práce. Rozhodnutí o povolení k zaměstnání vydává úřad práce
rozhodnutí. Povolení se vydává nejdéle na dobu 2 let.
Povolení k zaměstnání obsahuje
a) identifikační údaje cizince,
b) místo výkonu práce,
c) druh práce,
d) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání,
e) dobu, na kterou se vydává,
f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.
Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude sezónním
zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních období, avšak
nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními na
území České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců.
3. 5. 2. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PŘI UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ
CIZINCI
Splnění podmínek uvedených v § 92 odst. 1 ZoZ se nevyžaduje při vydání povolení
k zaměstnání cizinci
a) který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování
svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na
dobu nejdéle jednoho roku. Toto období může být prodlouženo, nejdéle
však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů
platných v České republice,
b) do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými
pracemi v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež,
jichž se Česká republika účastní,
c) který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské
společnosti registrované v České republice,
d) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,

e) kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu za stejným
účelem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu,
f) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu, nejdříve však
po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení azylu.
Zákon o zaměstnanosti v § 98 vymezuje případy, kdy povolení k zaměstnání nebo
zelená karta se nevyžaduje u cizince, který:
a) má povolený trvalý pobyt,
b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního
úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní
organizace se sídlem na území České republiky, pokud je vyhlášenou
mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká
republika vázána, zaručena vzájemnost,
c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,
d) jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích
kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o
výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka
vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který
je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku,
sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží či
služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní
smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,
e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,
f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě
mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a
živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci,
g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území
České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,
h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků,

i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího
státu podle zvláštního zákona,
j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí
povolání,
k) který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb
zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie,
l) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o
společné soužití rodiny s cizincem,
m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie za
účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více než 12
měsíců,
n) který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou
činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké
školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné
výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního
právního předpisu,
o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské
vzdělání podle zákona o vysokých školách,
p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o
společné soužití rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodobě pobývajícího
rezidenta v Evropském společenství na území nebo dlouhodobě
pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného
členského státu Evropské unie, a který během tohoto pobytu byl na území
České republiky zaměstnán na základě povolení k zaměstnání nebo zelené
karty minimálně po dobu 12 měsíců.

3. 5. 3. PŘÍPADY, KDY NELZE VYDAT POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

Povolení k zaměstnání se nevydává v případech, kdy cizinec:
a) v České republice požádal o udělení mezinárodní ochrany, a to po dobu 12
měsíců ode dne podání žádosti o udělení azylu, nebo
c) nesplňuje některou z podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání
povolení k zaměstnání.
Toto ustanovení zákona o zaměstnanosti lze vnímat jako diskutabilní. Jeho
smyslem je zabezpečit bezpečnost státu a eliminovat případy, kdy dochází ke zneužití
azylové procedury ekonomickými migranty. Domnívám se však, že znemožnění výkonu
práce na tak dlouhou dobu může negativně působit na cizince navíc takové opatření je
zatěžující pro státní rozpočet. Myslím si, že by bylo vhodné tuto dobu zkrátit, anebo
umožnit cizincům výkon obecně prospěšných práci pro obec, ve kterém se nachází
pobytové středisko, s tím, že takový cizinec by dostával vyšší kapesné. Navíc lze
konstatovat, že právě práce působí jako nejvýznamnější integrátor, a proto, pokud stát chce
začlenit azylanty do společnosti, neměl by s tímto krokem otálet až rok.
3. 5. 4. ZÁNIK PLATNOSTI POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ
Platnost povolení k zaměstnání zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
c) uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt, nebo
d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem
zaměstnání z jiného důvodu.
Povolení k zaměstnání může úřad práce rozhodnutím odejmout, jestliže zaměstnání
je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, s výjimkou výkonu jiné
práce v důsledku převedení, nebo jestliže bylo povolení k zaměstnání vydáno na základě
nepravdivých údajů.
Dle ustanovení § 48 odst. 3 ZP pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez
státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí dnem, kterým

má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o
zrušení povolení k pobytu, anebo dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající
těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky a také uplynutím doby, na kterou
bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání ve zvláštních případech - zelená karta podle.
„V praxi však mohou nastat případy, kdy cizinci sice není na základě
vykonatelného rozhodnutí povolení k pobytu odňato, ale uplynula doba, na kterou mu úřad
práce povolení k pobytu udělila. Zaměstnavatel už takovou osobu pochopitelně nemůže
dále legálně zaměstnávat. Podobna situace může nastat i tehdy, je-li zaměstnanci odňato
povolení k zaměstnání v ČR úřadem práce jestliže zaměstnání bylo vykonáváno v rozporu
s vydaným povolením k zaměstnání. Ačkoli tyto případy zákoník práce výslovně
neupravuje, částečné řešení podává zákon o zaměstnanost v §100, podle něhož zaniká
platnost povolení k zaměstnání uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení
k pobytu“37.
3. 5. 5. PRODLOUŽENÍ POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ
O prodloužení povolení k zaměstnání může cizinec požádat příslušný ÚP nejdříve 3
měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení
k zaměstnání.
Žádost o prodloužení povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti jako
původní žádost o povolení k zaměstnání. K žádosti se předkládá pouze fotokopie stránky
cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince a vyjádření
zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná.
Při podání žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání je cizinec nebo jím
zmocněná osoba povinen složit správní poplatek obvyklé ve formě kolku.
Povolení k zaměstnání lze prodloužit pouze s přihlédnutím k situaci na trhu práce.
Proto si ÚP při posuzování žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání vždy
ověřuje, zda v daném okamžiku není evidován uchazeč o zaměstnání, pro kterého by
konkrétní pracovní místo dosud obsazené cizincem bylo vhodným zaměstnáním. Další
podmínkou prodloužení povolení k zaměstnání je, že zaměstnání bude vykonáváno u téhož
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zaměstnavatele. Prodloužení povolení k zaměstnání se vydává na dobu určitou, maximálně
však na dobu dvou let.
Cizinec může pokračovat v zaměstnání u téhož zaměstnavatele pouze v případě, že
obdrží za tímto účelem od ÚP povolení k zaměstnání a od příslušného orgánu cizinecké
policie povolení k dalšímu pobytu na území ČR.
3. 5. 6. POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH
PRACOVNÍKŮ
Zaměstnavatel je povinen oznámit ÚP obsazení volného pracovního místa cizincem
do 10 kalendářních dnů, případně písemně informovat příslušný ÚP o tom, že cizinec,
kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání
• nenastoupil do práce nebo,
• ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
• tuto informační povinnost musí zaměstnavatel splnit nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní místo nebo
kdy ukončil zaměstnání.
Zaměstnavatel je dále povinen nabídnout cizinci tytéž pracovní a mzdové
podmínky obvyklé u občana ČR ve stejném pracovním zařazení podle platných právních
předpisů, případně v souladu s kolektivními smlouvami nebo pracovními smlouvami s tím,
že cizinec bude sociálně a zdravotně pojištěn.
Cizince může zaměstnavatel zaměstnávat pouze za předpokladu, že tento cizinec
má
a) platné povolení k zaměstnání od ÚP podle místa výkonu práce,
b) platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání, případně povolení ke
krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání;
c) písemně uzavřenou pracovní smlouvu na dobu, která je v souladu s dobou
uvedenou ÚP na rozhodnutí o povolení zaměstnání cizince
d) a že ho přihlásí k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění38.
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3. 5. 7. ZELENÉ KARTY
Pro řešení problémů nedostatku pracovních sil a pro flexibilnější přístup
zahraničních pracovníků na český trh práce bylo zákonem č. 382/2008 Sb. schváleno
zavedení tzv. zelených karet.
Zelená karta má tzv. duální charakter, tzn., že se jedná současně o povolení
k zaměstnání i o povolení k dlouhodobému pobytu. Zelená karta je vydávána na konkrétní
pracovní místo, které je vedeno v centrální evidenci volných pracovních míst obsažitelných
v režimu zelených karet a je určena pro cizince, občany z vyjmenovaných zemí, které
nejsou členy Evropské unie: Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika,
Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina,
Republika Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina (vyhláška č. 461/2008
Sb.).
Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty zákon o
zaměstnanosti rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení
úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků a
zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu nebo které Ministerstvo
průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci volných pracovních míst jako místo
vhodné pro klíčový personál. Se zveřejněním pracovního místa v centrální evidenci musí
zaměstnavatel udělit souhlas. Ministerstvo v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zelené karty nezveřejní volné pracovní místo nebo volné pracovní
místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo situaci na
trhu práce; u míst vhodných pro klíčový personál tak lze učinit jen na základě předchozího
souhlasu ministra práce a sociálních věcí (§37a odst. 2 ZoZ).
Centrální evidence volných pracovních míst obsahuje základní charakteristiku
pracovního místa (druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené
pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových
podmínkách). Informaci o tom, zda je zaměstnání na dobu určitou, nebo neurčitou a jeho
předpokládanou délku, informace o možnostech ubytování a dojíždění do zaměstnání,
případně další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit. Centrální evidence je
volně přístupná pro veřejnost na internetových stránkách MPSV a cizinec si v ní může
vyhledat pracovní místo, na které by chtěl nastoupit. K podané žádosti je cizinec povinen

předložit kromě náležitosti vyplývajících obecně ze zákona o pobytu cizinců i doklady
osvědčující požadovanou kvalifikaci.39
Na tomto místě pokládám za nutné se zmínit o připravovaném projektu „modrých
karet“, který vychází ze směrnice Rady 2009/50/ES, o podmínkách pro vstup a pobyt
státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou
kvalifikaci (tzv. směrnice o modrých kartách“), která stanoví zvláštní podmínky pro vstup
a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného
zaměstnání na dobu delší než tři měsíce.
Cílem směrnice je stanovit podmínky pro přijímání vysoce kvalifikovaných
pracovníků ze třetích zemí. Modrá karta má charakter povolení k pobytu a zároveň bude
sloužit jako pracovní povolení.
Transpoziční lhůta pro tuto směrnici je červen 2011.

Bičáková, O., Průvodce novelou zákona o zaměstnanosti: (s platností od 1.1.2009), Praha : BMSS-Start,
2009, str. 9.

3. 5. 8. VYSÍLÁNÍ CIZINCE NA PRACOVNÍ CESTY V RÁMCI ČR
Zahraniční pracovník může být svým zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu.
„Pojem pracovní cesty cizince zákon o zaměstnanosti nedefinuje. Pokud se pracovněprávní
vztah cizince bude řídit českým právem, pak je nutno aplikovat ustanovení §42 a §151 a
násl. českého zákoníku práce.
Ode dne účinnosti zák. č 382/2008 Sb. není nutno rozlišovat mezi cizinci
vypočtenými v §97 ZoZ a ostatními cizinci, ani mezi pracovními cestami do 7 dnů, do nad
7
Vyšle-li zaměstnavatel cizince na pracovní cestu, nepodává o této skutečnosti
žádnou informaci příslušnému ÚP. Při déle trvající služební cestě cizinec nepotřebuje nové
povolení k zaměstnání. Cizinec by však měl mít při vyslání na služební cestu cestovní
příkaz, bez kterého mohou kontrolní orgány považovat výkon práce cizince za nelegální.
Příslušné kontrolní orgány pak následně mohou i zkontrolovat, zda byly cizinci za služební
cestu vyučovány cestovní náhrady40.
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4. KONTROLNÍ ČINNOST A SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI NELEGÁLNÍM
ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ
4. 1. KONTROLNÍ ČINNOST
Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti je upravena v sedmé části V. hlavy
zákona č. 325/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dle ustanovení §125 ZoZ kontrolní činnost
vykonávají úřady práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a ve stanoveném rozsahu
též i celní úřady (dále jen orgány kontroly).
Úřady práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů u:
1) zaměstnavatelů,
2) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle zákona o
zaměstnanosti, zejména při zprostředkování zaměstnání a také při rekvalifikaci,
3) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle zákona o zaměstnanosti.
Celní úřady mají oprávnění kontrolovat, zda cizinci vykonávají práci pro právnickou
osobu nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda
vykonávají práci v souladu s vydaným povolením k zaměstnání nebo zelenou kartou, jsouli podle zákona o zaměstnanosti vyžadovány.
„Celní úřady jsou primárně orgánem celní správy. Jejich pravomoc a působnost je
především dána zák. č. 185/2004 Sb., o celní správě České republiky, a zákonem č.
13/1993, celním zákonem. V souvislosti se vstupem do EU došlo k omezení vlastní správy
cel. Této volné kapacity bylo využito s cílem posílení státního dohledu zejména při potírání
nelegální práce cizinců. Podstatné je, že celní úřady nejsou oprávněny na základě svých
zjištění vést řízení o správních deliktech a pokutovat jimi kontrolované subjekty. Při svých
kontrolách budou postupovat celní úřady podobně jako úřady práce, tedy podle obecného
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a specifických ustanovení zákona o
zaměstnanosti“41.
Pro účely kontrolní činnosti poskytuje MPSV způsobem umožňujícím dálkový přístup
celním úřadům informaci o povoleních k zaměstnání vydaných úřady práce, a to ve
stanoveném rozsahu (tzn., že informace o povolení k zaměstnání obsahují identifikační
údaje cizince, místo výkonu práce, druh práce, identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož
bude cizinec vykonávat zaměstnání, dobu, na kterou se vydává a další údaje nezbytné pro
výkon zaměstnání. Celní úřady informují o provedených kontrolách příslušné úřady práce,
41

Šubrt, B., a kol., Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů, ANAG, Olomouc, 2009, str.

v případě zjištění nedostatků jim předávají podklady pro zahájení správního řízení o
uložení pokuty (§126 odst. 4 ZoZ).
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 (§131 ZoZ).
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 oprávněni vyžadovat předložení povolení k zaměstnání,
pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a povolení k pobytu, nebo zelenou kartu, pokud ji
zákon vyžaduje. Fyzické osoby jsou povinny osvědčit svou totožnost a prokázat další
skutečnosti uvedené v zákoně (např. pracovní smlouvu, povolení k zaměstnání). Za
nesplnění této povinnosti může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000
Kč, a to i opakovaně, nejvýše však do částky 50 000 Kč (§132 ZoZ).

4. 2. SPRÁVNÍ DELIKTY A PŘESTUPKY PŘI NELEGÁLNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ
CIZINCŮ
Zákon o zaměstnanosti v ustanoveních §139 až 141 vymezuje skutkové podstaty
přestupků, kterých se mohou dopustit fyzické osoby a správních deliktů právnických osob
nebo podnikajících fyzických osob a současně stanoví maximální výše pokut, které mohou
úřady práce za tyto správní delikty uložit.
Podle zákona o zaměstnanosti se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že
zprostředkuje zaměstnání bez povolení (za takové jednání lze uložit pokutu do 1 milionů
Kč), vykonává nelegální práci (lze uložit pokutu do 10 000 Kč), nebo umožní výkon
nelegální práce (pokuta do 5 milionů Kč).
Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel nesplní
oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto zákoně
stanovenou. Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu do 500 000 Kč (§139 ZoZ)

Shodně jsou formulovány i správní delikty právnických osob. Dle ustanovení §140
ZoZ právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
zprostředkuje zaměstnání bez povolení anebo jiným způsobem poruší při zprostředkování
zaměstnání zákon o zaměstnanosti či dobré mravy. Za porušení tohoto ustanovení může
být uložena pokuta ve výši 2 mil. Kč. Za umožnění výkonu nelegální práce právnickým
osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám lze uložit pokutu do 5 mil. Kč. Za nesplnění
oznamovací povinnosti anebo nevedení povinné evidence kontrolní orgány mohou vyměřit
pokutu ve výši 500 000 Kč. Je nutno připomenout, že „zaměstnavatelé jsou povinni od 1.
ledna 2009 nově vést evidenci (se stanoveným obsahem) občanů EU a jejich rodinných
příslušníků a evidenci cizinců, které zaměstnávají, nebo kteří jsou k nim vysláni k výkonu
práce zahraničním zaměstnavatelem“42.
Vyjmenované skutkové podstaty mají postihovat z ekonomického a sociálního
hlediska negativní, tzv. černou práci, podle dikce zákona o zaměstnanosti - práci nelegální.
Souhlasím s názorem JUDr. B. Šuberta, že „přesnější a v Evropské unii rozšířenější je
označení nedeklarovaná práce, což je nepochybně označení lépe charakterizující podstatu
závadného jednání, totiž práci vykonávanou mimo rámec odpovídajících právních vztahů
tak, aby se smluvní strany vyhnuly důsledkům vyplývajícím z pracovněprávního vztahu.
Tedy především povinnostem daňovým, odvodu pojistného, odpovědnosti vyplývající
z pracovních úrazů a ztráty nároku na různé sociální dávky“43.
Pro úplnost výkladu je třeba dodat, že novy trestní zákoník (zákon č.40/2009 Sb.)
obsahuje v §342 nový trestný čin neoprávněného zaměstnávání cizinců. Tohoto trestného
činu se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje
zaměstnání cizinců zdržujících se neoprávněně na území České republiky, nebo kdo ve
větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců, kteří nemají
platné povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti, bude potrestán odnětím
svobody až na šest měsíců, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty anebo zákazem
činnosti.
Odnětím svobody až na jeden rok bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený
jako člen organizované skupiny, za úplatu, nebo opětovně.
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Odnětím svobody na jeden rok až pět let, popřípadě vedle tohoto trestu též
propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, získá-li trestným činem pro sebe nebo pro
jiného prospěch velkého rozsahu.

5. ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V DOBĚ HOSPODÁŘSKÉ RECESE
Z důvodu současné hospodářské recese, kdy se snižuje poptávka po zahraniční
pracovní síle a jako reakce na skutečnost, že některé „agentury práce bez ohledu na
ekonomické potíže, velmi často neodůvodněně zapůjčovaly zaměstnance ze zahraničí
uživateli a sjednávaly s nimi druh práce, aniž by přitom přihlížely k situaci na trhu práce,
proto na základě zmocňovacího ustanovení §64 ZoZ přijala vláda nařízení č. 64 od 5. 03.
2009, o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k
výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 27.
března 2009 a vztahuje se jak na agentury práce se sídlem v České republice, tak i na
agentury práce se sídlem v zahraničí, jimž bylo uděleno povolení Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky.
Nařízení vlády vychází ze současné situace na trhu práce, kdy stále ještě existuje
rozsáhlá nabídka volných pracovních sil, které lze zaměstnavatelům zprostředkovávat
prostřednictvím úřadů práce, ale současně některé pracovní pozice jsou stále obtížně
obsaditelné, a není tedy důvod dočasnému přidělení zaměstnání bránit.
Nařízení vlády neumožňuje agenturám práce zprostředkovávat zaměstnání fyzickým
osobám z nečlenských státu EU formou dočasného přidělení na základě pracovní smlouvy
nebo dohody o pracovní činnosti k výkonu práce u uživatele ve dvou případech, a to:
1) pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než
střední vzdělání s maturitní zkouškou (viz § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona), a
2) pro práce, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení vlády.
Podle přílohy k nařízení vlády č. 64/2009 Sb., se podle Klasifikace zaměstnání
(KZAM) vztahuje možnost využívat cizince prostřednictvím agentur práce na práci v
těchto zaměstnáních:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech,
Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a
pracovníci v příbuzných oborech, s výjimkou lidových léčitelů (324),
Zedníci, kameníci, omítkáři,
Tesaři a truhláři,
Stavební montážníci,
Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři,
Stavební a provozní elektrikáři,
Svářeči, řezači plamenem a páječi,
Nástrojáři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů,
Mechanici a opraváři motorových vozidel,
Elektromechanici, opraváři elektronických zařízení,
Zpracovatelé masa, ryb včetně uzenářů,
Umělečtí truhláři, řezbáři a výrobci výrobků ze dřeva,
Švadleny, vyšívači,
Obsluha obráběcích strojů,
Obsluha šicích a vyšívacích strojů,
Montážní dělníci montující mechanická zařízení,
Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají,
Řidiči nákladních automobilů a tahačů.

Jen v těchto profesích mohou být cizinci zaměstnáváni prostřednictvím agentur
práce“44.
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6. VÝVOJ ČETNOSTI ZAHRANIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH
VLIV NA EKONOMICKÉ UKAZATELE.
Počet cizinců v České republice i jejich podíl na celkové populaci, dle údajů
Českého statistického úřadu (ČSÚ) v roce 1997 činil 2,04 procenta populace, ke konci
roku 2008 žilo v České republice celkem 437.251 cizinců, což bylo 4,2 procenta celkové
populace, ke konci roku 2009 došlo k jejich poklesu, celkem v ČR legálně pobývalo 318
462 cizinců, což představuje 3,03 procenta populace. Ve srovnání s ostatními státy EU je v
Česku podíl cizinců podprůměrný (průměrně v zemích unie žije bezmála šest procent
cizinců).
Z celkového počtu zahraničních zaměstnanců tvoří nejpočetnější skupiny ze zemí
Evropské unie: Slováci (98 129 osob), Poláci (20 278 osob), Bulhaři (4 578 osob), Rumuni
(3 780 osob) a Němci (2 989 osob). Z tzv. třetích zemí to jsou: Ukrajinci (57 478 osob),
Moldavané (5 706 osob), Mongolové (4 205 osob), Vietnamci (3 670 osob) a Rusové (3
612 osob). Stavem z 22. dubna 2010.
Dle publikace Českého statistického úřadu Život cizinců v ČR (2009) cizí státní
příslušníci zaměstnaní na území ČR, nejčastěji pracují jako pomocní a nekvalifikovaní
pracovníci (72 885 osob), řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři (48
601 osob), obsluha strojů a zařízení (34 906 osob), vědečtí a odborní pracovníci (20 893
osob), techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech
(19 772 osob). Hlavním důvodem pro pobyt cizinců na území ČR je ekonomická
motivace45.
Je nutno říci, že ke konci roku 2009 jich ale v ČR legálně pracovalo o téměř 54 tisíc
méně než v předchozím roce. Úbytek zahraničních zaměstnanců souvisí s celkovým
vývojem na trhu práce ČR, který je ovlivněn dopady světové hospodářské krize – došlo k
poklesu nabídky práce a poptávka po zaměstnání z řad občanů ČR vzrostla.
Dle údajů Ministerstva financi vyplývá že, „pracující cizinci nejsou v republice
rozmístěni rovnoměrně, ale koncentrují se jen v některých regionech. Většina zahraničních
pracovníků se koncentruje v Praze a Středočeském kraji, tedy z hlediska velikosti HDP na
obyvatele v bohatších regionech. Dalším významnými příjemci zahraničních pracovníků
jsou kraje Plzeňský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Naopak malý počet cizinců lze
najít v kraji Olomouckém a Zlínském“. (Příloha č. 5)
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Ve většině krajů převládá počet zaměstnanců nad osobami samostatně výdělečně
činnými. Výjimkou jsou v tomto případě pouze Ústecký a Karlovarský kraj, kde počet
zahraničních OSVČ tvoří více než 50% zahraniční zaměstnanosti. Tato situace je
způsobena blízkostí německé hranice, což skýtá výhodný prostor pro obchodní aktivity
zejména vietnamských podnikatelů46.
Z analýzy Ministerstva financí vyplývá zajímavý fakt, a to, „že s růstem počtu
zahraničních zaměstnanců nedochází k nárůstu celkové nezaměstnanosti, což se projevuje
razantním zvýšením jejich podílu na celkové zaměstnanosti z 9% v roce 2001 do 11%
v roce 2006. Z těchto čísel by se mohlo zdát, že zahraniční pracovníci vytlačují domácí
pracovníky z trhu práce. Tomu však neodpovídá míra registrované nezaměstnanosti, která
se ve sledovaném období nejenže nezvyšovala, ale dokonce poklesla o 1p.b“47. (Příloha
č. 5)
Jak dále vyplývá z analytické studie Ministerstva financí o odvětvové struktuře
zaměstnanosti zahraničních pracovníků, „převážná většina těchto zaměstnanců se
koncentruje více v odvětvích s nižšími mzdami. Je tedy možné předpokládat, že by růst
jejich zastoupení na celkové zaměstnanosti měl zpomalovat růst mezd, to však neodpovídá
statistickým zjištěním. Zatímco v letech 2001 až 2003, kdy zahraniční zaměstnanost spíše
stagnovala, se průměrný růst mezd nevyznačoval dynamickým růstem, naopak v letech
2004 až 2006 lze vedle prudkého růstu zahraniční zaměstnanosti identifikovat i výraznou
akceleraci růstu mezd“48. (Příloha č. 4)
Z prezentovaných údajů vyplývá, že „nelze identifikovat negativní vztah mezi
růstem počtu zahraničních pracovníků a mírou nezaměstnanosti. Z toho vyplývá, že nelze
identifikovat vytlačování domácích pracovníků zahraničními zaměstnanci. Růst zahraniční
zaměstnanosti je zřejmě tažen především hospodářským růstem, kdy poptávková strana
generuje část pracovních míst, o která buď není ze strany domácích pracovníků zájem,
nebo jim neodpovídá jejich profesní profil“49.
Hypotézu o tom, že zahraniční pracovníci spíše obsazují ta pracovní místa, o která
není ze strany domácích pracovníků zájem, potvrzuje i analýza vztahu mezi evidovaným
počtem volných pracovních míst a velikosti zahraniční zaměstnanosti. Z provedené
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analýzy jednoznačně plyne, že se zahraniční zaměstnanci koncentrují v regionech, které
vykazují vysoký počet volných pracovních míst.

ZÁVĚR
Všechny ekonomicky rozvinuté země se snaží přizpůsobovat svou migrační
politiku potřebám trhu práce. Cílem imigračních opatření je přilákat do všech oblastí
ekonomik nejen vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, ale i levnou nekvalifikovanou
chybějící v různých segmentech trhu práce.
Vytváření migrační politiky přizpůsobené potřebám trhu práce není snadné.
Politiky některých členských zemí EU se dostávají v poslední době do určitého rozporu.
Na jednu stranu jsou na evropské úrovni přijímaná opatření, jež mají zvýšit mobilitu
pracovníků ze třetích zemí. Mezi taková opatření lze počítat vydání směrnice Rady
2009/50/ES, jež upravuje problematiku tzv. „modrých karet“, které mají v budoucnu
umožnit zaměstnávání kvalifikované pracovní síly ze zemí mimo Evropské společenství za
výhodných podmínek pro pracovníky. Na druhou stranu některé členské země EU omezují
i nadále volný pohyb pracovní síly uvnitř EU.
K omezujícím opatřením v oblasti zaměstnávání přispívá světová ekonomická a
finanční krize. Současný nepříznivý vývoj světové ekonomiky možná změní plány na
liberalizaci trhu práce. Všechny země se budou nejprve potýkat s vlastní nezaměstnaností a
teprve poté budou moci nasávat další pracovní sílu.
Pokud jde o Českou republiku, lze konstatovat, že právní úprava zaměstnávání
zahraničních pracovníků obsažená v zákoně o zaměstnanosti je přehledná, na rozdíl od
zákona o pobytu cizinců. Novela zákona o zaměstnanosti, která vstoupila v účinnost 1.
ledna 2009 přinesla řadu změn v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků, především
byla odstraněna řada administrativních překážek, které bránily v přístupu na český trh
práce určitým kategoriím cizinců.
Jako jedno z pozitivních opatření lze hodnotit zrušení povinnosti zaměstnavatele
mít povolení úřadu práce k získávání zaměstnanců ze zahraničí. V případě vysílání cizince
mimo místo výkonu práce, které je uvedené v povolení k zaměstnání, již není třeba tuto
skutečnost hlásit úřadu práce, resp. vyřizovat nové povolení k zaměstnání v případě
dlouhodobějšího vyslání.
K žádosti o povolení k zaměstnání se již nevyžaduje předložení lékařského
potvrzení, kromě případů v zákoně stanovených.

Byl umožněn přístup na trh práce bez povolení k zaměstnání pro cizince, kteří se na
území ČR soustavně připravují na budoucí povolání, získali střední nebo vyšší odborné
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání na konzervatoři.
Rovněž byla zavedena tzv. 60 denní ochranná lhůta, v průběhu které cizinec, který
ztratil zaměstnání bez vlastního zavinění, neztrácí automaticky povolení k pobytu a má
možnost sehnat nové zaměstnání v průběhu této lhůty.
Zejména byla prodloužena maximální doba platnosti povolení k zaměstnání na 2
roky.
Jako jedno z diskutabilních opatření lze hodnotit zavedení zvláštního typu
pracovního povolení, tzv. zelenou kartu. Smyslem přijetí této novely byla snaha
zákonodárce odbourat administrativní překážky, které bránily českým zaměstnavatelům
nabírat nedostatkové pracovníky ze zahraničí. Dle mého názoru toto opatření je jednak
špatně načasované. Přichází v době hospodářské recese, kdy zaměstnavatelé přestávají mít
zájem o zahraniční pracovní sílu. Navíc negativně lze vnímat i omezení počtu států, jejichž
státní příslušnicí mohou o zelenou kartu požádat. Domnívám se, že většina zahraničních
pracovníků přichází právě ze zemí (např., Mongolsko, Vietnam, Rusko) které nejsou
uvedené ve vládní vyhlášce. Naopak, ze států, které jsou ve vyhlášce vyjmenované (např.
Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, USA), přicházejí jen nepatrné počty pracovníků. Z
uvedeného důvodu nebudou zelené karty schopny řešit situaci nedostatků pracovní síly na
trhu práce.
Vyřízení zelené karty se mi jeví jako velice zdlouhavá procedura, po oznámení
místa v centrální evidenci cizinec musí podat žádost na ambasádě, která ho na základě
provedeného pohovoru doporučí ministerstvu vnitra. Ministerstvo musí žádost postoupit k
vyjádření ministerstvu práce a sociálních věci, případně ministerstvu průmyslu a obchodu.
Pak zelená karta může být vydána.
Ale největší problém spatřují v tom, že ani vydání zelené karty nezaručuje cizinci,
že bude v České republice zaměstnán. Zaměstnavatel totiž nemá povinnost s držitelem
zelené karty pracovní smlouvu uzavřít.
Navíc zelená karta v mnoho rysích kopíruje evropský systém modrých karet, jediný
rozdíl lze spatřovat v tom, že evropská modra karta je nabízená pouze vysoce odborným
specialistům nikoli všem zájemcům o práci v Evropské unii. Domnívám se, že není vhodné
jednu a tutéž otázku regulovat dvěma právními instituty.

Jako doporučující opatření bych chtěla navrhnout zavedení větší odpovědnosti
agentur práce. Je nutno eliminovat případy, kdy taková agentura doveze pracovníky ze
zahraničí, ale následně nenese žádnou odpovědnost za jejich pobyt na území ČR. Ukázalo
se, že když agenturní zaměstnanec bez vlastního zaviněni ztratí práci je propuštěn na ulici
bez prostředků k obživě a jakékoli možnosti návratu do domovského státu. Domnívám se,
že by bylo vhodné, kdyby agentury, dovážející pracovní silu za zahraničí podílely se na
repatriačních opatřeních, v případech, kdy cizinec nemůže nadále pobývat na území České
republiky.
Je nutno říct, že problematika zaměstnávání zahraničních pracovních sil je úzce
podmíněná hospodářským vývojem proto si myslím, že právní úprava se bude odvíjet
s ohledem na potřeby národního hospodářství.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1.
Základní údaje ekonomického vývoje České republiky

HDP v běžných cenách (mlrd. Kč)
Dynamika růstu HDP

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2150,1 2315,3 2414,7 2555,8 2767,7 2931,1 3204,1 3530,2 3678,5 3630,4
3,9%
2,6%
1,5%
3,2%
4,7%
6,0% 6,8% 6,1%
2,5% -4,1%

HDP na jednoho obyvatele
Obyvatelstvo ČR ( mln.)
Zaměstnanost (±, k předchozímu období)
Míra nezaměstnanosti
Inflace
Průměrná měsíční mzda (Kč)
Meziroční změna průměrné měsíční mzdy
(±)

5,95
7,23
8,87 10,55 11,96
13,8
5,42
10,27 10,22
10,2
10,2 10,21 10,23 10,29
-2,6% -0,2%
1,0% -0,9% -0,8%
0,8% 1,2%
8,8%
8,9%
9,8% 10,3%
9,5%
8,9% 7,7%
3,9%
4,7%
1,8%
0,1%
2,8%
1,9% 1,7%
13 614 14 793 15 866 16 917 18 035 19 030 20 211

Cizinci celkem
Cizinci evidovani uřady práce
Cizinci s živnostenským oprávněním

164987 167652 161711 168031 173203 218982 250797 309027 361709 318462
103674 103652 101179 105738 107984 151736 185075 240242 284551 230709
61340 64000 60532 62293 65219 67246 65772 68785 77158 87753

6,4%

8,7%

7,3%

6,6%

6,6%

5,5%

6,5%

16,9
20,8
18,1
10,39 10,45 10,50
2,2%
0,3% -1,9%
6,0%
6,0% 9,2%
5,4%
6,3% 1,0%
21128 22 687 23 580
7,3%

8,5%

4,8%

Příloha č. 2
DYNAMIKA VÝVOJE ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANOSTI

Pramen: MPSV-SSZ ČR, MPO ČR
Postavení v zaměstnání
Celkem
z toho
Evidovaní úřady práce
Živnostníci
v%
Evidovaní úřady práce
Živnostníci

Source: MLSA-ESA CR, MIT CR
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

193 958

155 448

150 881

164 987

167 652

161 711

168 031

173 203

218 982

250 797

130 767
63 191

111 247
44 201

93 466
57 415

103 647
61 340

103 652
64 000

101 179
60 532

105 738
62 293

107 984
65 219

151 736
67 246

67,4
32,6

71,6
28,4

61,9
38,1

62,8
37,2

61,8
38,2

62,6
37,4

62,9
37,1

62,3
37,7

69,3
30,7

2007

2008

2009

309 027

361 709

318 462

Total

185 075
65 722

240 242
68 785

284 551
77 158

230 709
87 753

73,8
26,2

77,7
22,3

78,7
21,3

72,4
27,6

Registered at labour offices
Trade licence holders
%
Registered at labour offices
Trade licence holders

Status in employment

Zdroj: ČSÚ
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250,000
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Zdroj: ČSÚ, MPSV

Příloha č. 3
NEJČASTĚJŠÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ZAMĚSTNANÝCH CIZINCŮ

Zaměstnanost cizinců: nejčetnější státní občanství; 2000-2009 (31. 12.)
Employment of foreigners by most frequented citizenship; 2000-2009 (31.12.)
Pramen: MPSV-SSZ, MPO, VÚPSV, ČSÚ / Source: MLSA-ESA, MIT, RILSA, CZSO
Státní občanství
Celkem
Slovensko
Ukrajina
Vietnam
Polsko
Moldavsko
Rusko
Německo
Mongolsko
Bulharsko
Spojené království
Spojené státy
Rumunsko
Bělorusko
Srbsko a Černá Hora*
Francie
Čína
Ostatní

Zdroj: ČSÚ

Citizenship

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

164 987

167 652

161 711

168 031

173 203

218 982

250 797

309 027

361 709

318 462

Total

70 237
37 155
19 382
8 712
1 852
2 970
2 289
891
2 697
1 408
1 911
1 090
1 599
1 683
731
408
9 972

70 606
39 063
20 466
7 712
1 793
2 795
2 158
1 204
2 986
1 343
1 868
942
1 474
1 832
745
590
10 075

63 733
39 005
20 231
8 419
1 794
2 640
2 255
1 375
2 989
1 399
2 024
910
1 574
1 733
839
440
10 351

66 176
41 241
21 201
8 529
1 908
2 545
2 417
1 594
2 884
1 455
2 029
877
1 329
1 675
870
523
10 778

68 575
41 885
22 229
10 133
1 933
2 691
2 406
1 789
2 764
1 263
1 806
798
1 198
1 565
669
576
10 923

84 016
61 195
22 876
13 929
3 314
3 929
2 907
2 013
2 823
1 699
1 824
1 146
1 362
1 491
849
1 145
12 464

99 637
67 480
23 602
18 387
4 093
3 659
3 583
2 973
2 859
2 163
1 698
1 453
1 387
1 380
1 243
1 157
14 043

109 915
83 519
29 862
24 931
6 433
3 716
4 108
7 057
6 319
2 446
1 819
4 538
1 568
1 451
1 446
1 371
18 528

109 478
102 285
48 393
22 044
9 748
4 576
4 135
13 157
6 066
2 835
2 290
3 876
1 771
967
1 727
1 808
26 553

108 057
83 701
39 260
21 728
7 265
4 948
4 415
4 493
5 555
3 043
2 310
4 099
1 621
685
1 866
1 567
23 849

Slovak Republic
Ukraine
Viet Nam
Poland
Moldova, Republic of
Russian Federation
Germany
Mongolia
Bulgaria
United Kingdom
United States of America
Romania
Belarus
Yugoslavia, Federal Rep. of
France
China (including Hong Kong)
Other

Příloha č. 4
Vliv zahraničních pracovníků na růst HDP a mezd
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Graf X – Vztah mezi rústem HDP a počtem zahranicních pracovníků
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Graf X – Srovnání vývoje průměrné mzdy a zahraniční zaměstnanosti

Příloha č. 5.

Vliv zaměstnávání zahraničních pracovníků na míru nezaměstnanosti
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Zdroj: ČSÚ, MF
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Míra nezaměstnanosti v %

Počet evidovaných cizinců úřady práce (tis.)

Graf X – Vývoj zahraniční zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti

Příloha č. 6.
GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ SÍLY

Zdroj: ČSÚ

