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Příloha č. 1: Seznam respondentů 

Respondenti 
pracovníci ÚP

Odbor ÚP
Místo 

rozhovoru
Délka 

rozhovoru
Způsob zaznámu

ÚP1 Trh práce Brno-město 55 min diktafon Mgr. Ondráková

ÚP2 Kontrolní a právní Brno-město 2 hod ručně na papír anonymně

ÚP3 Trh práce Plzeň-město 105 min ručně na papír anonymně

ÚP4 Kontrolní a právní Plzeň-město 105 min ručně na papír anonymně

ÚP5 Trh práce Plzeň-sever 35 min ručně na papír anonymně

ÚP6 Trh práce Praha-východ 60 min diktafon anonymně

ÚP7 Kontrolní a právní Praha-východ 60 min diktafon anonymně

ÚP8 Trh práce
Praha 
Hl.město emailem anonymně

ÚP9 Kontrolní a právní
Praha 
Hl.město 60 min ručně na papír anonymně

Respondenti 
zahraniční 
pracovníci

Oblast práce
Místo 

rozhovoru
Délka 

rozhovoru
Způsob záznamu

ZP1 Školství Praha 90 min ručně na papír anonymně

ZP2 Pohostinství Praha-západ 60 min ručně na papír anonymně

ZP3 Stavebnictví Praha-západ 60 min ručně na papír anonymně

ZP4
Ubytování, 
Pohostinství Praha 25 min ručně na papír anonymně

ZP5
Služby - vedoucí 
úklidu Praha 30 min ručně na papír anonymně

ZP6 Služby - pokojská Praha 30 min ručně na papír anonymně

ZP7 Služby - pokojská Praha 30 min ručně na papír anonymně

ZP8 Služby - uklízečka Praha 20 min ručně na papír anonymně

ZP9 Stavebnictví Praha 30 min ručně na papír anonymně

Respondenti 
zaměstnavatelé

Oblast činnost
Místo 

rozhovoru
Délka 

rozhovoru
Způsob záznamu

Z1
Distribuce a dovoz 
ovoce

Praha -
východ

40 min ručně na papír anonymně

Z2 Úklidové práce Praha 45 min ručně na papír anonymně

Z3
Koupě zboží za 
účelem dalšího 
prodeje

Praha -
východ

emailem anonymně

Respondenti 
odborníci

Oblast práce
Místo 

rozhovoru
Délka 

rozhovoru
Způsob záznamu

OD1 VÚPSV Praha 90 min diktafon Mgr.Horáková

OD2 MPSV Praha 35 min diktafon PaedDr.Kolmerová

OD3 Univerzita Karlova Praha 45 min diktafon Doc.Drbohlav
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Příloha č. 2: Scénář otázek – pracovníci ÚP

Typ rozhovoru: pracovníci úřadu práce (dále jen ÚP)

Respondent:...............................................................

Příslušný úřad ÚP:.....................................................

Nejprve na úvod

 Jaká je Vaše náplň práce na dané pozici?

 Jak dlouho pracujete na ÚP?

Zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatele

 Jaké myslíte, že jsou nejčastější motivy vedoucí zaměstnavatele k tomu, že zaměstná 

cizince ze třetí země?

 Co všechno musí učinit zaměstnavatel pokud chce zaměstnat cizince?

 Myslíte, že by legální zaměstnávání cizinců ze strany zaměstnavatelů usnadnilo, kdyby 
vyřizování formálních náležitostí bylo jednodušší a administrativní proces by se zkrátil?

Zaměstnávání cizinců  z pohledu cizinců (pracovní povolení)

 Jak byste popsal/a průběh procesu žádosti a později vydávání pracovních povolení?

 Jaké jsou konkrétní problémy?

 Vědí cizinci vždy co mají všechno sebou přinést a mít vyplněné nebo nastávají 
nějaké problémy s vyřizováním žádosti?

 Myslíte, že hlavním problémem jsou složitě sestavené formuláře?

 Jak byste hodnotil/a systém z hlediska fungování veřejné správy? 

 Přináší úředníkům problémy? Je v něčem náročný či neefektivní?

 Kdyby bylo na Vás a měl/a jste navrhnout nějakou změnu systému, jakou 
úpravu byste sám/a navrhl/a?

 Myslíte, že i Vám by ulehčilo práci, pokud by formuláře byly sestaveny jednodušeji?

 Jaký je v současnosti vývoj vydaných pracovních povolení?

 Slyšela jsem, že v nepříznivých obdobích dochází k pozastavení výdeje pracovních 

povolení?

 Myslíte, že to může mít nějaký dopad na nelegální zaměstnávání?

 Není možné, že pokud mají cizinci v ČR práci a bude jim pozastaveno pracovní 
povolení, že spíše spadnou do nelegálního postavení, protože v daném zaměstnání 
setrvají i nadále a bez pracovního povolení?
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Kontroly

 Je pravda, že při provádění kontrol u zaměstnavatelů se musí kontrola z ÚP nahlásit 

předem?

 Do jaké míry myslíte, že kontroly mohou omezit nelegální zaměstnávání?

 Jsou tyto kontroly pro zaměstnance a zaměstnavatele dostatečným negativním 
stimulem, aby se ilegality nedopouštěli?

 V případě odhalení ilegality, jaké postihy jsou nejčastěji aktérům ukládány?

 Myslíte, že postihy jsou dostatečné?

 Jakým způsobem by podle Vás šel systém kontrol a postihů zefektivnit?

 Mohl/a byste prosím popsat systém plánování a samotný průběh kontrol? 

 V případě zjištění nelegálních aktivit, jaká jsou nejčastější zjištěná porušení zákona?

 Nesetkáváte se i s případy, kdy cizinci myslí, že jsou zaměstnaní legálně a až při 
samotné kontrole zjistí, že tomu tak není ( např. bylo jim tvrzeno agenturou nebo 
zaměstnavatelem, že vše je v pořádku)?

 Myslíte, že by pomohlo, kdyby v případě pochybení ze strany zaměstnavatele a zjištění 
nelegálního zaměstnávání cizinců byl proveden zápis od obchodního rejstříku, stejně 
jako tomu je v případě trestního rejstříku u fyzických osob a zabránilo se tak 
opakovanému zaměstnávání cizinců?

Současné nastavení systému

 Co si myslíte o současném nastavení systému fungování zaměstnávání cizinců 

přicházejících ze zemí mimo Evropskou unii? 

 Myslíte, že je nastaven efektivně? Dal by se systém zefektivnit?

 Co si myslíte o efektivnosti a účinnost programů spuštěných v boji proti nelegálnímu 

zaměstnávání (př. Zelené karty)

Řešení nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR

 Jaká opatření myslíte, že by přispěla ke snížení nelegálního zaměstnávání ?

 Myslíte, že by pomohlo přijmout legislativní změny?

 Přijmout nové projekty typu Zelené karty?

 Myslíte, že by pomohlo provést administrativní úpravy?

 Například zřídit jeden úřad? nebo zřídit asistenční centrum přímo na úřadech či 
prodloužit pracovní dobu úřadu? 

 Myslíte, že by pomohlo ke snížení nelegálního zaměstnávání provést represivní opatření 
tzn. zvýšit počty kontrol, zpřísnit postihy?
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Příloha č. 3: Scénář rozhovoru – zahraniční pracovníci

Typ rozhovoru: zahraniční pracovníci

Respondent: .......................................

Pracovní oblast: .................................

Na úvod – práce před vstupem do ČR

 Jaké bylo vaše zaměstnání/profese ve vaší rodné zemi před příchodem do ČR?

 Jaký byl váš motiv příchodu do ČR?

 Bylo složité dostat se do ČR? 

o Nastaly nějaké komplikace při příchodu?

Vyřizování formalit po příchodu do ČR

 Po příchodu do ČR jste asi musel/a absolvovat vyřízení některých náležitostí týkajících 

se pobyt, zaměstnání, pojištění apod. 

 Setkal/a jste se s nějakými problémy např. při vyřizování pracovního povolení či 

povolení k pobytu?

Pracovní aktivita po příchodu do ČR

 Jak dlouho v ČR pracujete (žijete)?

 Pracovní situace po příchodu do ČR?

o Jak jste hledal/a vaše místo po příchodu do ČR?

o Pracovní historie a současná práce?

 Vaše současné zaměstnání odpovídá kvalifikaci dosažené ve vaší rodné zemi?

 Zaměstnání jste si hledal/a sám/sama nebo jste využil/a zprostředkovatele?

 Poskytuje vám váš současný zaměstnavatel (zprostředkovatel) kromě zaměstnání ještě 

například ubytování apod.?

 Jaké jsou vaše vztahy se zaměstnavatelem?

o Jaké pracovní podmínky vytváří?

o Myslíte, že máte stejné podmínky jako Češi?

 Vaše současné mzdové ohodnocení práce je srovnatelné s ohodnocením ve vaší rodné 

zemi?

 Znáte nějaké cizince ve vašem okolí, kteří pracují nelegálně?

o Proč si myslíte, že to dělají? Jaké jsou jejich motivy?
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Příloha č. 4: Scénář rozhovoru – zaměstnavatelé

Typ rozhovoru: zaměstnavatelé

Respondent: ............................................

Pracovní oblast:.......................................

Na úvod

 Jak dlouho Vaše firma působí na trhu?

 Jaká je činnost Vaší firmy?

 Jak dlouho již zaměstnáváte cizince?

 Jakou část pracovní síly ve Vaší firmě tvoří cizinci?

 Jak jste s prací cizinců spokojení?

Zaměstnávání cizinců

 Jaké jsou Vaše hlavní motivy pro zaměstnávání cizinců?

 Patří mezi motivy větší flexibilita pracovníků či větší pracovní nasazení?

 Jaké pozice jsou nejvíce obsazovány z řad cizinců ve Vaší firmě?

 O jaká místa se většinou jedná, z hlediska kvalifikace?

 Jedná se o nekvalifikované práce? 

 Myslíte, že by některá místa ve Vaší firmě zůstala neobsazená, kdyby jste na dané pozice 
neměli cizince?

 Je z řad českých pracovníků vůbec zájem o pozice, které vykonávají cizinci?

 Co myslíte, že je hlavní důvod, proč čeští pracovníci o tato místa nemají zájem?

 Nyní v době krize, je zájem z řad českých pracovníků o pracovní místa větší než dříve?

 Jaká je administrativní náročnost najímání cizinců?

 Najímáte cizinci sami nebo prostřednictvím pracovní agentury?

 Co všechno musíte udělat, abyste mohli na určité pracovní místo najmout cizince?

 Slyšel/a jste o projektu Zelené karty? 

 Co si o tomto projektu myslíte?

 Využili jste někdy tohoto projektu? Pokud ne, proč?

Návrhy zlepšení

 Co byste uvítal/a zlepšit v oblasti zaměstnávání cizinců?

 Myslíte, že zlepšení procesu zaměstnávání cizinců může snížit nelegální zaměstnávání 

cizinců?
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Příloha č. 5: Scénáře rozhovoru – odborníci

Typ rozhovoru: odborníci

Respondent: ........................................

Pracovní oblast:...................................

Na úvod

 Vaše profesní kariéra

 Jak dlouho se problematice cizinců věnujete?

 Zabýval/a jste se v profesním životě ilegálním zaměstnáváním cizinců (projekt, výzkum 
apod.)?

Zaměstnávání cizinců obecně

Motivy

 Jaké hlavní motivy vedou k zaměstnávání cizinců?

 Do jaké míry jsou zahraniční pracovníci důležití pro českou ekonomiku?

 Myslíte, že by určité pozice zůstaly neobsazeny, kdyby nebylo cizinců?

 Myslíte, že v době krize čeští pracovníci zvýší zájem o pracovní místa, která dosud 
zaujímali cizinci?

Cesta do země a status

 V 90. letech probíhaly nábory cizinců přímo v jejich rodné zemi (např. Ukrajina). Myslíte, 
že tyto nábory přetrvávají dodnes?

 Za poslední roky a zejména v období krize dochází k nárůstu živnostenských oprávnění. 
Myslíte, že cizinci, kteří nezískají pracovní povolení, jej nahrazují právě získáním 
živnostenského oprávnění?

 Myslíte, že systém vydávání živnostenských oprávnění je vyhovující nebo by měl být 
nějakým způsobem upraven?

 Co si myslíte o působení družstev na trhu práce?

 Myslíte, že by bylo vhodné nějakým způsobem upravit činnost družstev?

 Například zavedení kontrol úřady práce či inspekcí práce nad tímto segmentem?

Agentury práce

 Jsou agentury práce dle Vás institucí, která podporuje fenomén nelegálního zaměstnávání?

 Myslíte, že je vhodné, aby agentury práce zprostředkovávaly práci zahraničním 
pracovníkům ze třetích zemí? Neměly by agentury zprostředkovávat práci pouze českým 
případně evropským pracovníkům?

 Jsou známy problémy spojené s činností agentur práce (nedostatek zodpovědnosti za 
pracovníky, špatné pracovní podmínky apod.)

 Pokud agentura přivede cizince ze zahraničí a cizinec přijde v ČR o práci, neměla by 
převzít odpovědnost za zajištění jeho životních potřeb, respektive přepravu zpět do 
země, v době jeho nezaměstnanosti?
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 Bylo by dle Vás vhodné, aby se systém upravující fungování agentury práce změnil?

Nelegální zaměstnávání

 Proč myslíte, že se cizinci/zaměstnavatelé uchylují  nelegálnímu zaměstnávání?

 Jakým nejčastějším způsobem je nelegální práce zprostředkována?

 Nakolik myslíte, že jsou odstrašující současná restriktivní opatření?

 Myslíte, že současné kontrolní mechanismy jsou dostačující k vymáhání práva?

 Jakým nejčastějším způsobem si nelegální pracovníci hledají práci?

Politika

Priorita pro politiky řešit problém

 Myslíte, že je zájem řešit tento problém ze strany politiků?

 Existence strategie – jak řešit problém nelegálního zaměstnávání cizinců?

Zákonná úprava

 Co si myslíte o současném nastavení z legislativy upravující zaměstnávání cizinců?

 Jak hodnotíte legislativní úpravy v novele zákona o zaměstnanosti (zvýšení pokut, trestní 
činy)

 Myslíte, že dojde k omezení nelegálního zaměstnávání?

 Myslíte, že v odhalených případech budou tyto tresty padat?

Činnost státní správy

 Co si myslíte o systému získávání pracovních povolení a získávání povolení k pobytu?

 Vidíte v systému nějaké nedostatky, které podporují nelegální zaměstnávání?

 Jaké způsoby by podle Vás vedly ke zlepšení?

 Jak hodnotíte rozdělení kompetencí a spolupráci cizinecké policie, úřadů práce, Státního 
úřadu inspekce práce apod.?

 Vidíte nějaké mezery, které pak mohou podporovat či nedostatečně zabraňovat jevu 
nelegálního zaměstnávání?

 Co si myslíte o projektu Zelené karty a jeho využití v ČR?

Role neziskových organizací

 V ČR existuje množství neziskových organizací, které poskytují pomoc a informace při 
řešení problémů např. Sdružení Charita ČR, SOZE, OPU, La Strada a jiné.

 Jak hodnotíte jejich činnost?

 Přispívají k omezení jevu nelegálního zaměstnávání? 

 Měly by být přijaty státní správou více jako partner, čímž by s prohloubila spolupráce?

 Myslíte, že cizinci jsou informování a ví o možnosti využít těchto služeb?

Možná řešení nelegálního zaměstnávání

 V boji proti nelegálnímu zaměstnávání byl zřízen Meziresortní orgán. Co si myslíte o 
činnosti tohoto orgánu?

 Jak by se dala činnost tohoto orgánu vylepšit?
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 Jaká opatření by podle Vás byla nejefektivnější k omezení nelegálního zaměstnávání 
cizinců?

 Jaká úprava by byla vhodná pro úpravu práv a povinností (cizinců, agentur práce, 
zaměstnavatelů, orgánů státní správy)?

 Další možná řešení (př. regularizace)?
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Příloha č. 6: Souhlas s rozhovorem

SOUHLAS S ROZHOVOREM PRO ÚČELY DIPLOMOVÉ PRÁCE

Název práce: Nelegální zaměstnávání cizinců v ČR

Autorka: Bc. Jana Trousilová

Obor: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Veřejná a sociální politika

Popis diplomové práce:

Cílem diplomové práce je zmapovat současný stav v oblasti zaměstnávání cizinců, dále 

definovat příčiny nelegálního zaměstnávání cizinců tzn. jaké motivy vedou cizince a 

zaměstnavatele k zaměstnávání nelegální cestou, zjistit efektivnost a účinnost programů 

spuštěných v boji proti nelegálnímu zaměstnávání (př. Zelené karty) a pokusit se nastínit možná 

řešení nelegálního zaměstnávání, která by vedla k jeho snížení. Cílovou skupinu, na kterou se 

v práci budu zaměřovat budou zahraniční pracovníci z třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou 

unii) bez rozdílů v kvalifikaci. Zaměřím se na zahraničí pracovníky, kteří využijí vstup do ČR 

legální cestou , ale kvůli řadě překážek se při vstupu na trh práce uchýlí k cestě nelegální.

Rozhovor:

Vaše účast na rozhovoru je dobrovolná. Během rozhovoru můžete kdykoliv odmítnout na 

jakoukoliv otázku odpovědět, případně rozhovor ukončit. Vše co řeknete, co by mohlo Vaši 

osobu identifikovat, bude v práci použito pouze s Vaším souhlasem. Vámi poskytnuté 

informace a data budou zpracovány tak, aby nebylo možné spojení s Vaší osobou. Slibuji, že 

veškeré informace získané během rozhovoru budou použity pouze při zpracování diplomové 

práce. Informace a data budou použity tak, že nebude možná přímá identifikace žádného 

jednotlivce.

Souhlas

Souhlasím se zvukovým záznamem rozhovoru: □ Ano □ Ne

Souhlasím s uvedením jména v diplomové práci: □ Ano □ Ne

Podpis účastníka:  ..................................... Podpis studentky:  ..........................

Jméno účastníka:   ....................................

Datum: ..................................
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