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Úvod

Mezinárodní migrace a s ní spojené zaměstnávání cizinců je nevyhnutelnou 

součástí každé vyspělé ekonomiky, která otevírá své pracovní trhy zahraničním 

pracovníkům. V oblasti pracovní migrace je právě nelegální pracovní migrace neboli 

nelegální zaměstnávání cizinců nejvíce diskutovaným tématem. Česká republika 

v minulosti patřila spíše k tranzitivním zemím, kterými cizinci pouze projížděli dále 

na Západ. Případy pracovní migrace nalezneme v České republice již od 20. let 

20. století, kdy do země přijížděli Polští či Vietnamští pracovníci a studenti. 

V 70. a 80. letech se tehdejší Československo potýkalo v určitých odvětvích (textilní či 

sklářský průmysl) s nedostatkem českých pracovníků. Na tato pracovní místa byli 

přijímání zahraniční pracovníci na základě mezivládních dohod s vybranými zeměmi, 

mezi které patřily např. Polsko, Vietnam či Ukrajina. Česká republika se po revoluci v 

roce 1989 přeměnila z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, která 

umožňuje svobodné podnikání, svobodné vlastnictví a demokratický rozvoj země. 

Od roku 2004 se stala spolu s Polskem, Maďarskem a Slovenskem součástí Evropské 

unie, díky čemuž se posunuly hranice Evropské unie více na Východ a Ukrajina a 

Bělorusko nyní sousedí se státy Unie. Migranti z bývalého Sovětského svazu pak 

Českou republiku volí především pro její geografickou, kulturní a jazykovou blízkost. 

Česká republika již není pouze tranzitivní zemí, ale pro mnoho migrantů, zejména z 

Východu, se stává zemí cílovou.

Fenomén pracovní migrace je také často diskutován v souvislosti se stárnutím 

populace. Evropa stárne a dochází k úbytku obyvatelstva přirozenou měrou. Mnohé 

země v migraci vidí možnost, jak úbytek populace zmírnit pozitivním saldem migrace. 

Do budoucna je možné předpokládat, že charakter migrace nebude nadále pouze 

pracovní, ale přibude i osob hledajících azyl. Česká republika se stále více stává ze 

země emigrační zemí imigrační. Ekonomicky aktivní cizinci, kteří mají přechodný 

pobyt za účelem zaměstnání či podnikání tvoří okolo 3,3 % pracovní síly. Díky 

budoucímu ekonomickému významu cizinců se stává legální pracovní migrace 

příležitostí pro země, které jsou ohroženy stárnutím populace, jak tomuto nepříznivému 

demografickému jevu čelit. 
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V současné době, nejen v České republice, zaměstnávání cizinců komplikuje 

stále probíhající ekonomická krize, která se začala projevovat od konce roku 2008. 

Ekonomická krize postihla téměř všechny země EU. Každá země byla postihnuta krizí 

jinak, a s důsledky, které přinesla, se musela vypořádat podle svých možností. 

Ve většině států docházelo v různé míře k růstu nezaměstnanosti, růstu veřejných 

deficitů a snižování průmyslové výroby. Podniky musely snížit svoji výrobu, tudíž 

musely přistoupit k propouštění svých zaměstnanců. Mezi propuštěnými byli jistě i 

cizinci, protože jsou nejčastěji zaměstnáni v průmyslových odvětvích. 

V době krize se v Česká republika výrazně změnila nejen situace na trhu práce, 

ale i postavení cizinců, kteří zde chtějí setrvat dlouhodobě. V rámci krize byla přijata 

opatření na snížení počtu zahraničních pracovníků v podobě omezování výdeje 

pracovních povolení pro cizince. Cizinci směřující do České republiky tedy měli od 

počátku roku 2009 menší šanci na českém pracovním trhu uspět. Získání pracovního 

místa a jeho udržení je i v současné době stále poměrně nejisté jak pro nově příchozí 

cizince, tak pro cizince, kteří již na českém trhu práce působí.

Nelegální zaměstnávání cizinců se vyskytuje, pokud na trhu přetrvává poptávka 

po nelegální práci. Nelegální poptávka po práci však nemůže existovat bez současně 

probíhající nabídky nelegální práce ze strany cizinců. Nelegální zaměstnávání pro 

zaměstnavatele představuje výhody  v podobě nižších personálních, ale také 

administrativních nákladů. Pro cizince představuje vidinu možných vyšších výdělků. 

Obě skupiny však musí kalkulovat možné odhalení, které je spojené s vyhoštěním pro 

cizince a vysokými pokutami pro zaměstnavatele. Nelegální zaměstnávání s sebou nese 

řadu důsledků, kterým musí země čelit a přijmout právě taková opatření, která 

neumožní nelegální zaměstnávání nebo jej alespoň budou minimalizovat. Jak uvádějí 

experti na celém světě, zabývající se migrací, je nutné brát zřetel nad příliš 

restriktivními opatřeními, protože jejich účinkem nemusí být potlačení nelegální 

pracovní migrace, ale může naopak dojít k jejímu růstu. Pro migrační politiku a její 

legislativu je důležité nastavení nejen mantinelů, které neumožní nelegální pracovní 

migraci, ale také nastavení politiky tak, aby umožňovala a podporovala legální pracovní 

migraci.  
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Fenomén nelegálního zaměstnávání je v různých podobách přítomen na celém 

území České republiky. Je tedy nutné se tímto problémem zabývat a snažit se omezit 

jeho rozsah působnosti. Diplomová práce jistě nepokryje celou problematiku spojenou s 

nelegálním zaměstnáváním cizinců. Práce má ozřejmit situaci na českém pracovním 

trhu. Číselné údaje získané z oblasti nelegálního zaměstnávání nebudou zcela 

vypovídající o situaci na trhu práce. Počty odhalených nelegálně zaměstnaných cizinců 

jsou pouze zlomkem možného počtu nelegálně působících cizinců na trhu. Ze samotné 

podstaty nelegálních aktivit cizinců není možné určit přesný počet nelegálně pracujících 

cizinců na území ČR. Ilegalita je obtížně statisticky sledovatelná. S touto skutečností se 

potýkají experti na celém světě. Z řady výzkumů a šetření bylo prokázáno, že existje 

určitá vzájemná závislost v rozmístění legálně a nelegálně zaměstnaných cizinců. 

Nelegální pracovní migrace směřuje velice často do stejných profesí a odvětví jako 

legální pracovní migrace. V práci se zaměřím zejména na imigranty ze třetích zemí, 

tedy zemí mimo Evropskou unii. I když největší skupinu pracovních migrantů tvoří 

především nízko kvalifikovaní pracovníci, věnovat se budu všem typům kvalifikacím. 

Po úvodním seznámení představím zvolené cíle a použité zdroje dat a 

metodologii. Bližší seznámení s problematikou nelegálního zaměstnávání provedu v 

kapitole věnující se vymezení poznávacího problému. Možné příčiny a motivy 

nelegálních pracovních aktivit migrantů mi pomohou zodpovědět migrační teorie. 

Následovat bude kapitola věnující se vývoji a stavu pracovní migrace v České republice 

se zaměřením na legislativní a právní rámec zaměstnávání cizinců. Současný stav 

situace na trhu práce bude reflektován v kapitole vycházející především 

z uskutečněných rozhovorů, které jsem provedla s cizinci, pracovníky úřadů práce, 

odborníky na migraci a zaměstnavateli. Poslední kapitola seznámí s možnými řešeními, 

které by Česká republika v boji proti nelegálnímu zaměstnávání mohla využít. 
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2 Cíle a výzkumné otázky

Pro účely své diplomové práce jsem stanovila 3 základní cíle, mezi které patří 

popsat stav a vývoj migrační politiky v ČR, dále se pokusím definovat příčiny a 

následky výzkumného problému, kterým je nelegální zaměstnávání cizinců v ČR, a 

v neposlední řadě nastíním možná řešení problematiky nelegálního zaměstnávání 

cizinců v ČR. Ke každému cíli jsme zvolila výzkumné otázky.

Cíl 1

 Popsat stav a vývoj migrační politiky v ČR

Výzkumné otázky:

 Jak je právně upraveno zaměstnávání cizinců v ČR?

 Jak se vyvíjí počty a struktura zaměstnaných cizinců v ČR?

 Jaké programy a opatření byly v ČR přijaty na podporu legální pracovní 

migrace?

 Jak probíhají kontroly zaměstnávání cizinců v ČR a odhalování nelegálních 

pracovníků?

Cíl 2

 Definovat příčiny a následky nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR

Výzkumné otázky:

 Jaké motivy vedou cizince na nelegální trh práce v ČR?

 Jaké motivy vedou zaměstnavatele k zaměstnání cizinců nelegálně v ČR?

 Jaké následky s sebou přináší nelegální zaměstnávání cizinců v ČR?

Cíl 3

 Nastínit možná řešení problému nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR

Výzkumná otázka:

 Jaká řešení se osvědčila v zahraničí a mohla by být aplikována v ČR?

 Jaká možná řešení se v ČR nabízejí pro snížení nelegálního zaměstnávání 

cizinců?

 Jaká jsou problematická místa současné politiky zaměstnávání cizinců?
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3 Použité metody a zdroje dat

3.1 Zdroje sekundárních dat a metody jejich zpracování

Při zpracování práce jsem vycházela ze studia dokumentů a dat. Využila jsem 

zejména právní dokumenty, veřejně politické dokumenty, odborné články a publikace.

Ze zákonných norem jsem vycházela zejména ze zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Zdrojem dat mi byly i 

veřejně politické dokumenty, mezi které patřily koncepce např. Statut Meziresortního 

orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (dále jen MOPNZC), Zásady 

politiky v oblasti migrace cizinců (MV, 2003), Koncepce integrace cizinců na území 

ČR (MV, 2000) a vyhlášky vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dalším 

významným zdrojem dat byly odborné články na serveru www.migraceonline.cz (např. 

Hofírek, Nekorjak, 2008) či zahraniční odborné články a studie (např. Massey, 1993) a 

publikace či bulletiny (např. Horáková et. al., 2001; Pořízková, 2008; Burjanek, 

Rabušic, 2003).

Při zpracování práce jsem využívala také sekundární zdroje dat. Vycházela jsem 

z  dat výzkumů Výzkumného úřadu práce a sociálních věcí (dále VÚPSV)1, ze statistik 

Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ), úřadů práce (dále jen ÚP)  či statistik 

Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). 

Z výzkumů VÚPSV jsem čerpala například z projektu Migrující osoby v České 

republice – postavení na trhu práce a sociální integrace (Rákoczyová, 2010). Dále jsem 

vycházela z výzkumu Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů 

v Česku v širším evropském kontextu. Doba řešení tohoto projektu byla 1. 2. 2005 –

31. 12. 2007 a hlavním řešitelem byl Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Projektu se 

účastnili také pracovníci a doktorandi Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

z kateder sociální geografie a regionální rozvoj. Výzkum si jako hlavní cíl kladl poznat 

charakter a struktury nelegálních pracovních aktivit migrantů v Česku. Analýza projektu 

byla založena především na využití empirických šetření, ale také na základě 

sekundárních zdrojů dat. Empirická analýza byla založena na Delphi dotazníkovém 

                                                
1 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV). Hlavní náplň ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti 
práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Ústav dále vykonává 
konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů, organizuje semináře a vydává odborné 
publikace. Výzkumné projekty jsou připravovány ve spolupráci se zřizovateli. <http://www.vupsv.cz>

http://www.migraceonline.cz/
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výzkumu, který proběhl ve dvou kolech (listopad 2005 až červen 2006) a účastnilo se 

ho 32 resp. 23 expertů. V rámci výzkumu proběhlo kvantitativní dotazníkové šetření, 

kdy bylo kontaktováno 79 respondentů, kteří v Praze a okolí působili nelegálně. 

V ostatních částech ČR bylo kontaktováno dalších 80 respondentů. V této skupině 159 

dotázaných byli zastoupeni respondenti z post-sovětských zemí a Vietnamu. Sběr dat se 

uskutečnil v období březen až září 2007. (MPSV, 2010c),  Součástí výzkumu bylo také 

dotazníkové šetření s pracovníky úřadů práce a živnostenských úřadů.  Výstupem 

tohoto projektu byla monografie editovaná Doc. Drbohlavem pod stejným názvem jako 

výše zmíněný projekt tj. Mezinárodní migrace a nelegální ekonomické aktivity migrantů 

v Česku v širším evropském kontextu. 

Dalším významným zdrojem mi byly statistiky Českého statistického úřadu, 

který zpracovává informace a data v rámci integrace cizinců jež je součástí politiky 

vlády ČR. (ČSÚ, 2010a). Datové údaje, které ČSÚ poskytuje jsou měsíční, čtvrtletní a 

roční. Ve statistikách jsou obsaženy údaje o celkovém počtu cizinců, o věkové 

struktuře, počty cizinců dle pohlaví apod. V sekci Cizinci v ČR, kapitole Zaměstnanost  

věnující se zaměstnanosti cizinců jsou uveřejněna data o zaměstnanosti dle krajů, dle 

kategorie vybraných zemí, tedy kategorie OKEČ2 a KZAM3 podle vybraných zemí, dále 

počty cizinců v postavení zaměstnanců a počty živnostníků. (ČSÚ, 2010c) 

Kromě statistik ČSÚ jsem dále využila statistiky MPSV ČR, které každoročně 

zveřejňuje publikaci o aktivitách MOPNZC. Publikace MOPNZC obsahuje údaje 

o provedených kontrolách jednotlivých institucí a úřadů, počty provedených kontrolních 

akcí, počty zkontrolovaných cizinců a počty odhalených nelegálně zaměstnaných 

cizinců. Přínosem této publikace jsou zejména souhrnné informace a data od všech 

kontrolních institucí v ČR obsažené v jedné publikaci (např. MPSV, 2010a či 2010b). 

Využila jsem také statistiky ÚP potažmo souhrnné informace, které předkládá 

každý rok MOPNZC Vládě ČR tzv. Souhrnná informace o aktivitách realizovaných 

příslušnými resorty resp. jejich výkonnými složkami v oblasti potírání nelegálního 

zaměstnávání cizinců. Tato souhrnná zpráva obsahuje jak údaje o kontrolní činnosti 

prováděné úřady práce, tak údaje o kontrolní činnosti prováděné cizineckou policií, 

živnostenskými úřady apod. Zpráva obsahuje dále informace o opatřeních přijatých 

                                                
2 OKEČ označuje odvětvovou klasifikaci ekonomických činností, která byla od 1.1.2008 nahrazena 
Klasifikací ekonomických činností (CZ – NACE). Jedná se o značení dle ČSÚ. (ČSÚ, 2010d)
3 KZAM je klasifikace zaměstnání, kterou zavedlo OSN a následně převzala EU. Jedná se o podrobnější 
členění zaměstnanosti pro národní účely. (ČSÚ, 2010d)
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v souvislosti s ekonomickou krizí či nástroje použité v boji proti nelegálnímu 

zaměstnávání cizinců.

Významným zdrojem dat pro mne byla také interní publikace Ministerstva práce 

a sociálních věcí (MPSV, 2010f), kterou jsem získala díky rozhovorům provedenými 

s experty. Publikace nese název Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu 

práce České republiky. Publikace obsahuje data o zaměstnanosti zahraničních 

pracovníků a jejich podílu na zaměstnanosti v ČR. Popisována je struktura profesní, 

věková, odvětvová či vzdělaností zahraničních pracovníků na českém trhu práce. 

Publikace obsahuje data za rok 2009 a je také doplněna o výsledky šetření úřadů práce, 

zejména jejich kontrolní činnosti. 

3.2 Metody sběru a analýzy primárních dat

V práci jsem využila také primární, která jsem získala vlastním výzkumem. 

Provedla jsem kvalitativní polostandardizované kvalitativní rozhovory s vybranými 

aktéry, mezi které patřili zástupci ÚP, zaměstnavatelé, zahraniční pracovníci 

(zaměstnaní legálně) a odborníci.

„Částečně standardizovaný rozhovor je založen na předpokladu, že je možno 

získat stejnou informaci od různých skupin dotázaných rozdílně formulovanými 

otázkami kladenými i v rozdílném pořadí. Každá ze skupin používá jinou terminologii a 

posuzuje danou problematiku z jiného hlediska“ (Knobloch, FSV UK 2010).

Polostandardizovaný rozhovor se zakládá na myšlence, že názory respondentů budou 

zodpovězeny spíše v případě volnějšího rozhovoru, než-li za použití dotazníku. 

Rozhovory byly provedeny v období březen až červen 2010. Celkem bylo 

provedeno 9 rozhovorů se zástupci úřadu práce, 8 rozhovorů s legálně zaměstnanými 

cizinci, 3 rozhovory s odborníky a 3 rozhovory se  zaměstnavateli. Pro účely diplomové 

práce bylo osloveno celkově 30 zaměstnavatelů, bohužel odpověděli pouze zmiňovaní 3 

zaměstnavatelé. Provedené rozhovory byly vedeny anonymně, pouze pokud daný 

respondent chtěl,  bylo jméno s jeho souhlasem zveřejněno. Pro každou skupinu 

respondentů jsem vypracovala scénář obsahující okruhy otázek, na které jsem se při 

rozhovorech ptala. Seznam respondentů a scénáře rozhovorů jsou umístěny v příloze (č. 

1. - 5.). Každý respondent obdržel také prohlášení (viz. příloha č. 6), ve kterém bylo 

uvedeno, že poznatky získané z rozhovorů budou použity jen pro účely diplomové 

práce.
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Při rozhovorech byly respondentům pokládány otázky od obecných až po 

konkrétní. Otázky byly respondentům pokládány postupně na základě scénáře 

rozhovoru, přičemž dle situace a okolností byly některé otázky nezodpovězeny a 

některé otázky naopak vyústily v otázky následující. Výsledkem kvalitativního 

výzkumu tak byly verbální informace získané právě z provedených rozhovorů. 

Poskytnuté informace a data jsem následně zpracovala dle zjištěných souvislostí a 

provedla jejich zobecnění. Data a informace, které mi respondenti poskytli, sloužily 

k lepšímu porozumění a interpretaci problému v podobě nelegálního zaměstnávání 

cizinců v ČR a k dokreslení statistik a dalších sekundárních dat. 

Kontakty pro rozhovory s pracovníky úřadů práce jsem získala z integrovaného 

portálu MPSV ČR, kde je zveřejněn seznam úřadů práce po celé ČR. Dle statistiky 

evidovaných cizinců na integrovaném portále, jsem vybrala města s největším počtem 

evidovaných cizinců a kontaktovala jsem tyto úřady práce: Praha Hlavní město, Praha-

východ, Plzeň-město, Plzeň-sever, Brno, Liberec, Kolín, Pardubice. Ze zmíněných 

úřadů práce mi odpověděli pouze pracovníci Prahy, Plzně a Brna. Rozhovory jsem 

prováděla jak s pracovníky odboru trh práce, tak s pracovníky odboru kontrolního a 

právního. Kromě úřadu Plzeň-sever jsem získala ze zmíněných měst vždy rozhovor 

s pracovníky obou oddělení. 

Z řad odborníku jsem provedla rozhovor s doc. Drbohlavem, který se 

problematikou mezinárodní migrace a nelegálních ekonomických aktivit zabývá již od 

90. let. Doc. Drbohlava jsem kontaktovala prostřednictvím stránek přírodovědné fakulty 

Univerzity Karlovy. Od své školitelky jsem získala kontakt na Mgr. Horákovou, která 

působí jako výzkumná pracovnice na VÚPSV. Odborné zaměření Mgr. Horákové je trh 

práce a pracovní migrace a integrace cizinců. Mgr. Horáková se v 90. letech účastnila 

projektu Nelegální migrace a zaměstnanost cizinců v ČR. V současné době stále 

publikuje o zaměstnanosti cizinců na území ČR. 

Od Mgr. Horákové jsem získala kontakt na vedoucí oddělení zahraniční 

zaměstnanosti MPSV a EURES4 manažerku PaedDr. Kolmerovou. Tento způsob 

zjišťování vhodných respondentů pro kvalitativní výzkum se nazývá „sněhová koule“ 

neboli snowball sampling. „Metoda sněhové koule může směřovat k dosažení co možná 
                                                
4

EURES neboli Eureopean Employment Services je celoevropská síť poradenských kanceláří, kteří 
vedou databázi volných pracovních míst a poskytují inofrmace o životních a pracovních podmínkách a 
legislativě. Program je určen zaměstnancům i zaměstnavatelům, kteří působí v členských státech EU. 
Cílem projektu EURES je volný pohyb pracovních sil po celé Evropě a nejen po Evropě, projekt zahrnuje 
pracovníky z třetích zemí.
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nejrozumnějšího a nejreprezentativnějšího výběrového souboru uplatněním výběrových 

postupů určených k omezení výběrového a nominačního zkreslení“ (Hartnoll, et al., 

2003). 

Metodu snowball jsem uplatnila i pro získání kontaktů na zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají cizince. Kontakty jsem získala od pracovníků úřadu práce z oddělení trhu 

práce. Z takto získaných kontaktů s rozhovorem však souhlasil pouze jeden 

zaměstnavatel. Ostatní zaměstnavatele jsem kontaktovala prostřednictvím internetu. 

Metodu snowball jsem uplatnila také dotázáním kamarádů a příbuzných, kteří mě 

poskytli kontakt na cizince pracující v ČR. Cizinci, se kterými byl rozhovor proveden, 

pracují v ČR legálně. Cizinci, se kterými byl proveden rozhovor v ČR žijí a pracují pět 

a více let. Všechny rozhovory byly vedeny v českém jazyce. Provedení rozhovoru 

s nelegálně zaměstnanými cizinci se mi nepodařilo provést.
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4 Vymezení poznávacího problému

4.1 Pracovní migrace ve světě

Mezinárodní migrace a s ní spojené zaměstnávání cizinců je nevyhnutelnou 

součástí každé vyspělé ekonomiky, která otevírá své pracovní trhy zahraničním 

pracovníkům. Jak uvádí Horáková (2003), vývojové tendence národních pracovních 

trhů jsou úzce propojeny s tendencemi pracovních migrací všude ve světě. Pracovní 

migrace jsou bedlivě sledovány a jejich pozornost vstupuje do popředí v době, kdy 

stoupá nezaměstnanost, roste napětí na trhu práce či dochází k ekonomické recesi. 

Různé úhly pohledu na migraci umožňují migrační teorie. Jak uvedl 

Massey (1993), stěhování za prací probíhá zejména kvůli rozdílům v příjmech mezi 

chudými a bohatými zeměmi. Na pracovních trzích dochází k rozdílům v poptávce a 

nabídce po pracovní síle, které jsou následně dostačujícím faktorem pro vytvoření 

migračních proudů. Migrační proudy z chudých do bohatých zemí nadále přetrvávají, 

ale dochází ke změně trendu ve vstupu do cílových zemí. V minulosti docházelo 

k tomu, že migranti již při vstupu do země využili nelegální cesty. V posledních letech 

dochází však k tomu, že migranti vstupují do země legálně a do nelegálního postavení 

se dostanou tehdy, když překročí dobu pracovního či pobytového povolení nebo v dané 

zemi vykonávají pracovní aktivity bez příslušných povolení. Legální a nelegální 

migrace jsou propojeny, protože nelegální migrace směřuje velice často do stejných 

regionů a odvětví, jako migrace legální.  

V praxi a legislativách evropských zemích se ukázalo, že restriktivní politika ne 

vždy vede k dostatečnému potlačení nelegální migrace a nelegálních ekonomických 

aktivit. V evropských zemích docházelo v boji proti nelegální migraci a nelegálnímu 

zaměstnávání cizinců k přijímání opatření v podobě posílení hraničních kontrol, zvýšení 

pracovních kontrol uvnitř zemí, ale též opatření v podobě regularizačních programů. 

Legalizační programy proběhly například v Řecku, Španělsku či Portugalsku. 

(Horáková, 2003)

K nárůstu pracovní migrace dochází nejen v případě kvalifikované pracovní síly, 

ale zejména nekvalifikované pracovní síly, která je využívána v zemědělství, 

stavebnictví či službách. Mezinárodní srovnání nelegálních aktivit cizinců však není 
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možné, protože každá země má svoji legislativu upravující pobyt a zaměstnávání 

cizinců a zejména pak stav legality a nelegality. 

4.2 Pracovní migrace v ČR

Česká republika jako jedna z členských zemí Evropské Unie (dále jen EU) se 

snaží harmonizovat svoji imigrační politiku s principy EU. Oblast pracovní migrace 

mimo občanů zemí EU je plně v kompetenci jednotlivých členských zemí. Každá 

členská země tak může vůči občanům třetích zemí uplatňovat vlastní imigrační politiku, 

přičemž ČR se řídí aktuálním vývojem na trhu práce a vývojem nezaměstnanosti. Vláda 

ČR využívá zahraniční pracovní migraci jako jeden z prostředků, pomocí něhož se snaží 

zvýšit pracovní potenciál země a zpomalit úbytek populace, ke kterému dochází ve 

všech vyspělých zemí EU. Vláda ČR se snaží jít cestou řízené migrace, pomocí které 

ovlivňuje intenzitu pracovní migrace na českém pracovním trhu. (Horáková, 2004)    

Česká republika se stala cílovou zemí, kterou vyhledávají především migranti ze 

střední a východní Evropy. Pracovní trh České republiky jak uvádí Horáková (2003) je 

atraktivní zejména pro migranty z ekonomicky slabších států jako jsou Ukrajinci, 

Vietnamci, Moldavané či Rusové. 

Dynamika pracovní migrace v ČR byla ovlivněna na počátku 90. let liberálnější 

politikou uplatňovanou vůči pracovním migrantům. Počet cizinců na území ČR narůstal 

až do roku 1996, kdy však kvůli obavám z rostoucí nezaměstnanosti a zpomalení 

ekonomického růstu, byla v roce 1997 přijata opatření v podobě přísnějšího režimu 

vydávání pracovních povolení. Po roce 1996 tak docházelo k výraznému snížení počtu 

zahraničních pracovníků, kteří na území ČR byli zaměstnáni na základě pracovního 

povolení. Jedním z důsledků, které toto opatření vyvolalo, byl přesun některých 

zahraničních pracovníků k živnostenskému podnikání. Jak je na následujícím grafu a 

tabulce patrné, zlomový byl rok 2004. V květnu 2004 přistoupila ČR k EU a rozšířila 

spolu s dalšími 9 zeměmi členskou základnu EU. Spolu s rozšířením členské základny 

došlo i ke zvětšení pracovního trhu a posunu hranic EU více na východ. (Horáková, 

2004) Z právního hlediska nejsou občané členských států EU považovány za cizince. 

Při vstupu na český pracovní trh mají stejná práva jako čeští zaměstnanci. ČR otevřela 

svůj pracovní trh pro všechny státy EU bez jakýchkoliv dočasných omezení. Počet 

cizinců v postavení zaměstnanců evidovaných ÚP rostl až do roku 2008. 
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Graf č. 1: Vývoj počtu cizinců v postavení zaměstnanců a živnostníků v letech 1994 – 2009 
(k 31. 12. 2009)
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Zdroj: ČSÚ (2010c), Pořízková (2008)

Jak můžeme vidět v tabulce, počet cizinců v postavení zaměstnanců v roce 2009 

oproti roku 2008 výrazně poklesl. Aktuální stav cizinců na českém pracovním trhu 

k 31. 7. 2009 činil pouze 216 735 cizinců v postavení zaměstnanců. Počet živnostníků 

činil 89 445.

Tabulka č. 1: Vývoj počtu cizinců v letech 1994 až 2009

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Zaměstnanci evidovaní 
ÚP

72 080 111 859 143 246 130 767 111 247 93 466 103 647 103 652

Živnostníci 18 650 36 996 45 499 63 191 44 201 57 415 61 340 64 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zaměstnanci evidovaní 
ÚP

101 179 105 738 107 984 151 736 185 075 240 242 284 551 230 709

Živnostníci 60 532 62 293 65 219 67 246 65 722 68 785 77 158 87 753

Zdroj: ČSÚ (2010c), Pořízková (2008) 

Tento pokles je pravděpodobně způsoben probíhající krizí, kdy řada podniků 

propouštěla své zaměstnance, mezi kterými mohli být i cizinci. V době ekonomické 

krize byla také přijata opatření v podobě pozastavení výdeje nových pracovních 

povolení a omezení prodlužování stávajících. Omezený výdej a prodlužování 

pracovních povolení neznamená, že cizinci Českou republiku skutečně opustili. Naopak 

vyvstává do popředí otázka, zda propuštění cizinci nebo nově příchozí, kterým nebylo 

uděleno pracovní povolení nezůstanou v ČR i nadále a budou hledat zaměstnání jinými 

způsoby než těmi legálními. Otevírá se tak prostor pro vyšší riziko nelegální práce 
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vykonávané cizinci na území ČR. Zatímco počet cizinců v postavení zaměstnanců 

představoval nejprve rostoucí trend, který vystřídal v roce 2009 trend spíše klesající, u 

počtu živnostníků můžeme vidět trend opačný. Až do roku 2006 nepřesáhl počet 

živnostníků hranici 70 000. Počet živnostníků se v průměru pohyboval okolo 65 000. 

Od roku 2007 však můžeme v tabulce vidět rostoucí trend, který narozdíl od cizinců 

v postavení zaměstnanců nezaznamenal pokles ani v době krize. Tento fakt může být 

způsoben tím, že získat živnostenské oprávnění je mnohem jednodušší než získání 

samotného pracovního povolení.  

4.3 Nelegální zaměstnávání v ČR

Nelegální pracovník ani nelegální zaměstnání není v české legislativě vymezeno 

žádným zákonem. Od roku 2004 přijetím zákona o zaměstnanosti byl vymezen pouze 

pojem nelegální práce. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, definuje v § 5 nelegální 

práci jako „práci, kterou fyzická osoba nevykonává pro právnickou nebo fyzickou osobu 

na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy“. V zákoně je dále upřesněna  

nelegální práce vykonávaná cizincem, pokud „fyzická osoba-cizinec vykonává práci 

v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle 

zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání ve zvláštních případech či bez zelené karty, je-li podle zákona vyžadováno“ 

(§ 5, odst. e).

V rámci nelegálního zaměstnávání cizinců Horáková, Polívka, Pfeifer (2001) 

rozlišují tři zdroje ilegality a to:

 vstup cizinců,

 pobyt cizinců,

 zaměstnání cizinců.

Jednotlivé zdroje mohou existovat nezávisle na sobě, ale většinou se vyskytují 

v kombinaci. V praxi existuje 10 kombinací zdrojů ilegality, které jsou s nelegálním 

zaměstnáním spojené. Nelegálnost cizinců nemusí vždy souviset se samotnými 

aktivitami cizince, ale může vzniknout administrativními změnami či změnou 

v právních předpisech, které se váží k imigraci cizinců. (Horáková, Polívka, Pfeifer, 

2001) Následující tabulka zobrazuje zmíněných 10 kombinací ilegality cizinců. 

Vzhledem k tématu nelegální zaměstnávání cizinců se v práci budu zabývat prvními 
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čtyřmi kombinacemi, které mají souvislost či vliv na výskyt nelegálního zaměstnávání 

cizinců na území ČR. 

Jedním z typů ilegality je čistá nelegalita. Tento typ ilegality nastává v případě, 

kdy cizinec na území ČR vstoupil zcela nelegálně a nemá povolení k pobytu ani 

k výkonu zaměstnání. Druhým typem ilegality je případ, kdy cizinec vstoupil na území 

ČR legálně (nejčastěji na základě turistického víza), povolení k pobytu má také legální, 

ale zaměstnání vykonává bez pracovního povolení nebo pokračuje v zaměstnání i poté, 

co mu pracovní povolení vypršelo. Třetím typem ilegality je případ, kdy cizinec 

vstoupil na území ČR legálně, ale setrvává zde i po vypršení platnosti povolení k pobytu 

či neprodloužení pracovního povolení. Čtvrtý typ je ilegalita v podobě osob samostatně 

výdělečně činných. Cizinci podnikají bez pracovního povolení na základě 

živnostenského listu, ale často jejich práce vykazuje znaky závislé práce tzn. na tuto 

práci by měli mít pracovní povolení. Těmito typy ilegality se budu zabývat 

v následujících kapitolách a zkoumat zejména příčiny a motivy nelegálního 

zaměstnávání cizinců. 
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Tabulka č. 2: Typy ilegality cizinců

Typ Vstup Pobyt Zaměstnání Příklady

1 nelegální nelegální nelegální čistá nelegalita

2 legální legální nelegální

Zaměstnání bez pracovního 
povolení, pokračování v 
zaměstnání po ukončení 

platnosti prac.povolení nebo 
po jeho odnětí, změna 

zaměstnavatele bez 
oprávnění, neohlášená 

pracovní činnost bez placení 
daní a soc.příspěvků

3 legální nelegální nelegální

pokračování v pobytu po 
ukončení platnosti víza, 
neprodloužení či odnětí 

povolení k pobytu a 
zaměstnání, žadatelé o azyl 
jejichž žádost nebyla přijata

4 legální nelegální legální
bez povolení - osoby 

zaměstnávající samy sebe 
(OSVČ)

5 legální nelegální −
osoby, které překročily 

povolenou dobu pobytu, ale 
nejsou ekonomicky aktivní

6 nelegální legální legální

hromadná legalizace pobytu a 
zaměstnání (regularizace), 
individuální legalizace na 

základě legálního požadavku 
vyplývajícího ze změny 

okolností (např. sňatek s 
občanem) nebo na základě 

administrativní výjimky v 
případech strádání

7 nelegální legální legální
ex post legalizace pobytu bez 

oprávnění   k zaměstnání

8 − nelegální −
děti narozené na území státu 

občanům - nedokumentovaným 
migrantům

9 − legální nelegální
občané angažující se v šedé 
ekonomice, cizinci narození v 
zemi bez oprávnění pracovat

10 nelegální (nelegální) −

nedokumentovaní migranti, kteří 
transitují, anebo se angažují v 
pašování zboží či převádění 

osob územím dané země

Zdroj: Horáková, Polívka, Pfeifer (2001)

Kontroly zaměstnávání cizinců a odhalování ilegality probíhají dle zákona o 

zaměstnanosti č.435/2004 Sb. Kontroly provádí MPSV prostřednictvím ÚP, které mají 

oprávnění kontrolovat pracovní povolení a náležitosti nezbytné a související s výkonem 

zaměstnání. Kontroly zaměstnávání cizinců probíhají také na základě zákona č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce, které uskutečňuje Státní úřad inspekce práce, jehož 
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úkolem je dohled nad dodržováním pracovních podmínek vyplývajících z pracovně 

právních vztahů. V oblasti kontrol zaměstnávání cizinců působí i živnostenské úřady, 

které mají na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pravomoc 

kontrolovat dodržování podmínek provozování živnosti. 

Jednotlivé úřady pak provádí kontroly jednak dle stanovených plánů a jednak dle 

konkrétní situace na trhu práce. Kontroly provádí úřady podle své působnosti a 

kompetencí samostatně, nebo v součinnosti s jinými úřady. 

V rámci boje s nelegálním zaměstnáváním vznikl v roce 2000 Meziresortní 

orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců, jehož hlavním úkolem je 

koordinace činností jednotlivých institucí a úřadů zapojených do boje proti nelegálnímu 

zaměstnávání cizinců a dále přispět k jeho řešení. Mezi činnosti MOPNZC mimo jiné 

patří každoroční sestavení souhrnné zprávy o vývoji zaměstnanosti a nelegálních aktivit 

cizinců na území ČR, o počtu provedených kontrol a úspěšnosti projektů, které 

probíhají v oblasti zaměstnávání cizinců.

Při prováděných kontrolách může být ilegalita odhalená díky:

a) pochybení cizince, což znamená, že cizinec pro výkon práce nemá pracovní 

povolení, či došlo k vypršení platnosti pracovního povolení nebo vykonává činnost pro 

jiného zaměstnavatele než pro kterého získal pracovní povolení. 

b) pochybení zaměstnavatele znamená, že zaměstnavatel nesplnil ohlašovací 

povinnost vůči ÚP5 nebo zaměstnal cizince, který nemá pro výkon této práce pracovní 

povolení.

V počtu provedených kontrolních akcí a počtu zkontrolovaných zahraničních 

pracovníků zveřejněných v Souhrnných zprávách vydávaných MOPNZC 

(MPSV, 2010b) zaznamenáváme rostoucí trend od roku 2005. Zatímco v roce 2005 

činil počet zkontrolovaných zahraničních pracovníků 9 534, v roce 2009 bylo 

zkontrolováno již 19 089 pracovníků. S nárůstem provedených kontrolních akcích, se 

však zvyšují i pochybení ze strany cizinců, ale i ze strany zaměstnavatelů. Odhalený 

výkon nelegální práce, tedy pochybení ze strany cizince byl od roku 2005 zaznamenán 

spíše lineární trend oscilující okolo 2 000 pochybení. Naproti tomu u pochybení ze 

                                                
5 Ohlašovací povinnost znamená, že zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit obsazení 
volného pracovního místa cizincem. Dále musí zaměstnavatel ohlásit do 10 kalendářních pracovních dnů 
skutečnost, že cizinec na dané pracovní místo nenastoupil nebo kdy ukončil zaměstnání. Ohlašovací 
povinnost platí pro občany států EU, kteří se rozhodnou pracovat pro českého zaměstnavatele. 
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strany zaměstnavatelů byl zaznamená výrazný nárůst mezi roky 2007 a 2008, kdy došlo 

k dvojnásobnému nárůstu pochybení z 2 163 na 4 173. Díky projevům ekonomické 

krize, která propukla i v ČR došlo k nárůstu odhalení nelegální práce (3 179 odhalení) a 

u pochybení ze strany cizinců nárůstu na 4 916. 

4.4 Limity a omezení nelegálního zaměstnávání

Jak uvádí Drbohlav a Lachmanová (2008), ze samotné podstaty nelegálních 

ekonomických činností není možné přesně určit počty cizinců nelegálně pracujících na 

území ČR. Samotný odhad počtu a toky nelegálně ekonomicky aktivních cizinců jsou 

složité. Celkové počty je možné pouze odhadovat. Drbohlav a Lachmanová  uvádí, že 

počty nelegálně aktivních cizinců se mohou pohybovat mezi 40 000 až 99 999. 

Poukazují však na to, že jiní experti odhadují mnohem vyšší počty - až kolem 200 000 

nelegálně aktivních cizinců. S určitou mírou opatrnosti tvrdí, že „existuje závislost 

v rozmístění legálně zaměstnaných a nelegálně zaměstnaných cizinců“. (Lachmanová, 

2008, str. 125) Experti na celém světě se potýkají s problémem mapování počtu 

ilegálních pracovníků. Ilegalita sama o sobě je  těžko odhalitelná a statisticky 

sledovatelná. Počty odhalených nelegálních pracovníků jsou odvislé zejména od 

počtu provedených kontrol, které se neuskutečňují vždy na stejných místech a ve 

stejnou dobu. Tudíž počty zjištěných nelegálních aktivit cizinců můžou ve skutečnosti 

představovat pouze zlomek nelegálních aktivit vykonávaných cizinci na území ČR.

V rámci kontrol cizinců, bylo prokázáno, že fenomén nelegálních ekonomických 

aktivit je přítomen na celém území ČR. Proto je třeba se tímto jevem nadále zabývat, 

zkoumat a snažit se omezit jeho rozsah. V práci se zaměřím zejména na imigranty ze 

třetích zemí tj. zemí mimo Evropskou unii. Cílovou skupinu budou tvořit všechny typy 

kvalifikací, i když největší skupina migrantů přicházejících do ČR ze třetích zemí patří 

do skupiny nízko kvalifikovaných pracovníků.
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4.5 Terminologické vymezení pojmů

V této kapitole vymezím několik terminologických pojmů, které budu v práci 

používat a jejich vymezení umožní lepší orientaci ve zkoumané problematice.

Na jedné straně pracovně právního vztahu vystupuje zaměstnanec. 

Zaměstnávání je forma závislého vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnanec 

pak pro zaměstnavatele vykonává činnost podle jeho pokynů, na daném místě, 

v pracovní době a za to mu náleží dohodnutá odměna. Na straně druhé vystupuje 

v tomto vztahu zaměstnavatel, který je právnickou či fyzickou osobou, která 

zaměstnává dotyčnou osobu na základě pracovně právního vztahu. Za zaměstnavatele 

můžeme považovat i agentury práce, které vystupují jako pronajímatel pracovní síly. 

Agentura vystupuje jako zaměstnavatel, který pronajímá pracovní sílu uživateli, kterým 

může být právnická či fyzická osoba, která si pracovní sílu pronajala ke splnění určitého 

úkolu. 

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., definuje následně pojem cizinec. Podle 

zákona se jedná o osobu, která není státním občanem České republiky ani občanem 

EU/EHP či Švýcarska. Cizincem může být i osoba bez státní příslušnosti. Cizinci 

zdržující se na území České republiky se musí řídit především zákonem č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců. Pokud cizinec na území České republiky vykonává pracovní 

činnost, musí se řídit zákony, které upravují zaměstnání na území ČR tj. především 

zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Pojem cizinec budu v práci ztotožňovat 

s pojmem zahraniční pracovník. (MPSV, 2010d). V této práci se bude v souvislosti 

s pojmy cizinec a zahraniční pracovník vyskytovat pojem občan třetí země. Občan třetí 

země není občanem EU/EHP, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Švýcarska tzn. za 

občany třetích zemí jsou považovaní všichni cizinci, kteří nemají státní příslušnost 

z některého výše jmenovaného státu či EU/EHP.

Samotný pojem nelegální zaměstnávání v české legislativě není vymezen. 

Problematika spojená s nelegálním zaměstnáváním cizinců může být také označována 

jako nedokumentovaná práce, neregulérní práce, nelegální práce, práce na černo či 

nelegální ekonomické aktivity apod. Všechny tyto pojmy mají však společné, že cizinci 

při vykonávání ekonomické činnosti porušují řadu právních předpisů, které souvisejí se 



19

zaměstnáním, podnikáním, vstupem či pobytem cizinců na daném území. (Horáková, 

Polívka, Pfeifer, 2001) 

V odborné literatuře je ze zmíněných pojmů nejčastěji používán pojem nelegální 

práce, který je vysvětlován jako „práce bez povolení k zaměstnání nebo neohlášené 

(nedeklarované) zaměstnání (v šedé ekonomice nebo v regulérních podnicích a 

společnostech, kde však nejsou odváděny daně nebo příspěvky na sociální pojištění)“

(Horáková, Polívka, Pfeifer, 2001, str.7).

V české legislativě v zákoně o zaměstnanosti je v souvislosti s nelegálním 

zaměstnáváním cizinců vymezen pouze pojem nelegální práce. Nelegální prací se 

rozumí „práce, kterou fyzická osoba-cizinec vykonává v rozporu s vydaným povolením 

k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle zákona vyžadováno, nebo v rozporu s 

povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále 

jen „zelená karta“) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo bez zelené karty, 

je-li podle zákona vyžadováno“ (§ 5 odst. e). Pojem nelegální práce se v zákoně objevil 

až v roce 2004, do té doby nebylo nelegální zaměstnávání v české legislativě vymezeno 

a nemohlo být tedy postihováno a sankcionováno.

V odborné literatuře se také velice často používá pojem černá práce nebo práce 

na černo. Tento pojem označuje „všechny aktivity , které by mohly být započítány do 

hrubého domácího produktu a nejsou nelegální svou vlastní podstatou. Nelegálními se 

stávají až v celkovém kontextu, protože nejsou přihlášeny, neplynou z nich daně a platby 

na sociální pojistné, pracovníci nejsou při těchto činnostech kryti zákonnou ochranou 

poskytovanou platným pracovně-právním zákonodárstvím“. (Fassmann, 2008) 

Mezi další používané termíny označující nelegální zaměstnání cizinců patří 

termín nelegální ekonomické aktivity cizinců, který označuje dva druhy nelegálních 

činností. Toto členění používá například Drbohlav (2008) ve svých studiích 

zabývajících se zaměstnáváním cizinců rozlišuje aktivity následovně: 

 aktivity zcela nelegální jsou aktivity, kdy migranti nemají povolení k pobytu ani 

pracovní povolení/živnostenský list nebo jsou držiteli povolení k pobytu (př. 

turistické vízum), ale nemají pracovní povolení/živnostenský list;

 aktivity kvazi-legální jsou aktivitami, u kterých migranti mají povolení k pobytu 

i pracovní povolení/živnostenský list, ale hrubě porušují zákony související s 

výkonem ekonomické činnosti tj. pracují v jiné oblasti, než mají nahlášeno, 
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pracují pro jiného zaměstnavatele, než mají uvedeno v pracovním povolení nebo 

je dotyčný cizinec zaměstnán, i když by měl činnost vykonávat na základě 

živnostenského oprávnění. 

V této práci budu pod pojem nelegální zaměstnávání zahrnovat všechny výše 

popsané formy, ve kterých se nelegální zaměstnávání může vyskytovat.

Cizinci však nevykonávají pouze nelegální zaměstnávání, ale dochází i 

k porušování podmínek pro provozování živnosti tj. porušování podmínek podnikání. 

Nelegální podnikání v české legislativě není vymezeno. Obsahově nelegálnímu 

podnikání je nejblíže neoprávněné podnikání, které je v zákoně č. 455/1999 Sb. o 

živnostenském podnikání, § 61 definováno jako „provozování činnosti, která je 

předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění“. Od 1.ledna 2010 nabyl účinnosti 

nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který vymezuje přísnější sankce za 

neoprávněné podnikání. V trestním zákoníků § 251 je za neoprávněné podnikání 

považováno, pokud „někdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo 

provozuje výrobní, obchodní či jiné podnikání“. Za toto neoprávněné podnikání dle 

nového trestního zákoníku hrozí odnětí svobody na dobu až 8 let, uložení peněžní 

pokuty či zákaz činnosti. V trestním zákoníku č. 140/1961 Sb., který platil do konce 

roku 2009, bylo neoprávněné podnikání vymezeno, ale sankce byly nižší (odnětí 

svobody až na 1 rok nebo peněžitý trest). 

K porušování pracovně právních vztahů dochází také v případě, kdy cizinec pro 

výkon povolání získal živnostenské oprávnění, ale práci, kterou vykonává vykazuje 

znaky závislé práce, tzn. pro tuto práci by měl mít platné pracovní povolení a neměl by 

tuto práci vykonávat na základě živnostenského oprávnění. Pod pojem nelegální 

podnikání budu v práci zahrnovat nejen podnikání bez živnostenského oprávnění, ale 

také pokud cizinec při práci na živnostenský list dělá práci na, pro kterou by měl mít 

pracovní povolení.

V následující kapitole budou uvedeny teoretické koncepty, které mohou určitým 

způsobem vysvětlit nelegální ekonomické aktivity migrantů.
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5 Teoretická východiska

Nelegální migrace a nelegální ekonomické aktivity migrantů jsou významnými 

celosvětovými fenomény. Existuje řada teorií zabývajících se mezinárodní migrací (viz. 

tabulka č. 3). Jak uvádí Vojtková (2005), teorie se  rozlišují podle toho, v jaké době a 

v rámci jakého oboru vznikly a jakými migračními proudy se zabývají. Teorie se 

nejčastěji liší příčinami, které shledávají za podnět vzniku migrace, a dále otázkami, na 

které se snaží naleznout odpověď. 

Jako relevantní teorie pro uchopení tématu jsem pro svoji práci využila teorie 

dvojího trhu, teorie sítí, neoklasickou teorii a institucionální teorii. K vysvětlení procesu 

nelegálních ekonomických aktivit tyto teorie přispívají nejvíce. Tento fakt potvrzuje i 

realita v podobě výsledků empirických výzkumů, které provedl Drbohlav (2008) 

v rámci projektu Migrace a nelegální ekonomické aktivity cizinců.  Jednotlivé migrační 

teorie nahlíží na migraci z různých hledisek a snaží se vysvětlit motivy k ní vedoucí. 

Tabulka č. 3: Stručný přehled migračních teorií od pol. 19.století

Rok vzniku Teorie Autor

1885 - 1889 Předchůdci "push-pull"teorie E.G.Ravenstein

1954 Makro teorie - neoklasická A.W.Lewis

1963 Push-pull teorie D.J.Boguq

1969 Mikro teorie - neoklasická M.P.Todaro

1974 Teorie světových systémů I. Wallerstein

1979 Teorie dvojího trhu M.J.Piore

1981 Teorie sítí G.J.Hugo

1985, 1991 Nové ekonomické přístupy O.Stark

1993 Institucionální teorie D.S.Massey

Zdroj: Vojtková (2005)
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5.1 Neoklasická ekonomická teorie

Za předchůdce této teorie je považován Ernest G. Ravenstein, který prokázal 

zjištěné pravidelnosti ve stěhování již na konci 19. století. Neoklasická teorie je typ 

migrace vysvětlující migraci jako „důsledek geografické nerovnováhy mezi poptávkou a 

nabídkou práce“. (Drbohlav, Uherek, 2007, str. 6) Jak uvádí Kubursi a Mokbel (2005) 

příchod migrantů do cílové země zvyšuje nabídku práce a naopak odchod pracovních 

migrantů ze zdrojové země způsobí převis poptávky po práci. Migrací tak dle 

Kubursiho a Mokbela dochází k vyrovnávání meziregionálních mzdových rozdílů, které 

může být jediným faktorem ovlivňujícím migraci ve zdrojové zemi. 

Tato teorie bývá někdy označována také jako „push-pull teorie“, protože za 

důvody migrace považuje zejména příčiny, které nutí migranty opustit jejich zdrojovou 

zemi tzn. vytlačující (push factors) a faktory, které migranty do cílové země lákají tzn. 

přitahující faktory (pull factors). Faktory, které mohou být zařazeny do skupiny push 

nebo pull jsou znázorněny v následující tabulce. (Vojtková, 2005)

Tabulka č. 4: Push a pull faktory migrace

Pull faktory Push faktory

 lákavá pracovní nabídka
 poptávka po pracovní síle
 příznivé ekonomické příležitosti
 možnost vyššího výdělku
 technologické vybavení
 vyšší životní úroveň
 politické svobody
 možnost socio-ekonomického růstu

 nízké mzdy
 nízká životní úroveň
 nedostatek ekonomických a pracovních 

příležitostí
 vysoká nezaměstnanost (regionální či u 

specifických profesí)
 očekávání negativního vývoje ekonomik a 

celkový neutěšený socio-ekonomický stav  v 
zemi

 absence profesního růstu
 politická represe
 válečné, náboženské či národnostní střety
 zhoršování kvality životního prostředí

→ působí v cílové zemi → působí v zemi původu

Zdroj: Huzlíková (2006)

Neoklasickou teorii jsem si pro vysvětlení nelegálního zaměstnávání vybrala 

proto, že mi pomůže identifikovat motivy migrantů, které je vedou na český pracovní 

trh. Některé z pull faktorů se v praxi ukázaly jako faktory podněcující k nelegálnímu 

zaměstnávání. Zejména se jedná o zavedené lobby zprostředkovatelů, silnou poptávku 

po zahraniční pracovní síle a také fakt, že nelegální zaměstnávání obecně je v ČR 
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rozšířené a tolerované i mezi českými občany. Nelegální zaměstnávání pak pro samotné 

cizince může znamenat vidinu ještě vyšších výdělků, než kdyby byli zaměstnáni 

legálně. 

Bereme-li v úvahu, že pull faktory jako např. lákavá pracovní nabídka, poptávka 

po pracovní síle a příznivé ekonomické příležitosti jsou dostačujícím faktorem pro 

migraci, není však již zaručeno, že se nakonec bude jednat o migraci legální. Je nutné 

také sledovat případné systémové překážky, které by mohly cizince vhánět do 

nelegality. V tomto případě se jedná o byrokratickou zátěž při vyřizování pracovních 

povolení a povolení k pobytu. V ČR také dosud nebyl nastaven efektivní migračně-

administrativní systém, který by dokázal řídit a usměrňovat pracovní migraci.   

5.1.1 Makro teorie

Neoklasická teorie se dále větví na teorii na makroekonomickou a 

mikroekonomickou úroveň. Makro teorie se soustředí pouze na vysvětlení příčin 

migrace pomocí makroekonomických ukazatelů, mezi které patří rozdíly v příjmech, 

dále rozdíly nabídky a poptávky pracovní síly a také možnosti zaměstnání. 

Jak uvádí Massey (1993), mezinárodní migrace pracovníků je způsobena rozdíly 

v mzdových tarifech mezi jednotlivými zeměmi. Při rozdílech ve mzdách bude docházet 

ke stěhování z chudých do bohatých zemí, tzn. lidé se budou stěhovat ze zemí s nižšími 

mzdami do zemí s vyššími mzdami. Jak uvádí Vojtková (2005), rozdíly v poptávce a 

nabídce pracovních sil a mzdové rozdíly jsou postačujícím faktorem pro vytvoření 

migračních proudů. V případě legálního i nelegálního zaměstnávání bylo zjištěno, že 

cizinci si skutečně vybírají země, které jsou na tom z ekonomického hlediska lépe než 

jejich rodné země. Zejména občané bývalých post-sovětských zemí si ČR za svoji 

cílovou zemí volí nejen z hlediska ekonomického, ale také především kulturní, jazykové 

a geografické blízkosti. Neoklasickou teorii na mikro úrovni využiji zejména proto, 

abych identifikovala jednotlivé země, ze kterých přicházejí migranti, kteří byli odhaleni 

při výkonu nelegálních ekonomických aktivit. 

K zastavení migračních toků může dojít, pokud nebudou existovat mzdové 

rozdíly nebo poté, až bude nastolena na trzích rovnováha. Dle Masseyho (1993), pokud 

chce vláda regulovat migrační toky, jediným způsobem je regulace nebo ovlivnění trhu 

práce jak v zemi původu, tak v zemi cílové (přijímající). 
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5.1.2 Mikro teorie

Massey (1993) se také zabýval teorií na mikro úrovni, která zahrnuje 

rozhodování jedince o migraci. Migranti při svém rozhodnutí kalkulují náklady a 

výnosy s cílem maximalizovat svůj užitek. Mezi náklady tedy výdaje zahrnují náklady 

na cestu, dále pak náklady na dobu, po kterou hledají práci apod. Migranti v neposlední 

řadě kalkulují předpokládané výdělky, ale také možné riziko deportace při nelegální 

migraci. Jedinec se snaží maximalizovat svůj užitek, nejčastěji v podobě příjmu 

(Vojtková, 2005).

Při porovnávání nákladů a výnosů Faist (2000) zmiňuje Economistic Cost-

Benefit model, v kterém porovnává hodnotu všech budoucích peněžních dávek 

z přestěhování s náklady na stěhování. Model nákladů a výnosů vyjadřuje následující 

rovnicí:

kde, Y(dj) = příjmy v roce j v zemi určení

Y(oj) = příjmy v roce j v zemi původu

T = náklady na přestěhování 

N = celkový počet let, během kterých se očekávají budoucí výnosy

r = úroková míra použitá pro diskontování budoucích výdělků.

Z rovnice vyplývá, že migrant se rozhodne k migraci, pokud čistá návratnost 

migrace je kladná. Problémem tohoto modelu je, že uvažuje pouze ekonomické faktory. 

Jedná se tedy o čistě ekonomický model. Ve skutečnosti však existují další faktory, 

které hrají roli v rozhodnutí přestěhovat se nebo zůstat v dané zemi (např. politické 

faktory).

V ČR tato teorie při kalkulaci ekonomických nákladů platí s přihlédnutím 

k praxi pouze částečně. Z výzkumů, které byly v oblasti nelegálních ekonomických 

aktivit a nelegální migrace provedeny vyplynulo, že cizinci riziko vyhoštění a s tím 

spojené náklady při rozhodování o nelegálních aktivitách příliš nekalkulují. Pro cizince 

vyhoštění nepředstavuje výrazné riziko, protože jsou si vědomi, že pravděpodobnost 

odhalení nelegálních aktivit je nízká a sankce za vyhoštění jsou těžko vymahatelné. 
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V případě migrace a nelegálních aktivit naopak kalkulují náklady spojené se 

zprostředkováním zaměstnání. Zejména mezi Ukrajinci a migranty z post-sovětských 

zemí je totiž typické využít klientský systém. Migrant klientovi musí platit nemalé 

částky za zprostředkování práce, ale často i služby v podobě bydlení, stravy apod. 

5.2 Teorie dvojího trhu

Teorie dvojího trhu vypracovaná M. J. Piore vysvětluje pracovní migraci na 

makro úrovni a pozornost obrací na stranu poptávky. (Baršová, Barša, 2005) Hlavním 

důvodem migrace je tedy poptávka po pracovní síle ze zahraničí. Jak uvádí Drbohlav 

(2008) zahraniční pracovní síla je pak obsazována na méně atraktivní a méně placená 

pracovní místa, o které v cílové zemi není zájem. Pracovní trh je rozdělen na dva trhy: 

primární a sekundární. Primární trh „kapitálově náročný" (capital intensive) je určený 

pro domácí pracovníky. Tento trh je tvořen vysoce kvalifikovanými a vzdělanými 

pracovníky, kteří jsou dobře placeni a mají možnost budoucího kariérního růstu. Naproti 

tomu sekundární trh „náročný na práci“ (labour intensive) je tvořený nekvalifikovanými 

pracovníky, kteří vykonávají fyzicky namáhavou a málo placenou práci často ve 

špatném pracovním prostředí bez možnosti kariérního růstu. Na sekundárním trhu tak 

působí velice často právě pracovní migranti. 

Hlavním důvodem převahy zahraniční pracovní síly v daném sektoru je, že 

v majoritní domácí populaci nejsou na trhu dostupné pracovní síly (např. ve 

stavebnictví) a dále proto, že na sekundárním trhu se pohybují rizikové skupiny (ženy, 

mládež, či důchodci), kteří zahraničním pracovníkům nedokážou konkurovat (Drbohlav, 

2008). Jak uvádí Baršová a Barša (2005), pracovní místa na sekundárním trhu jsou 

místa s nižším sociálním statusem tzv. dead–end-jobs. Zatímco neoklasická ekonomie 

předpokládá pouze rozdíly ve mzdách jako hlavní faktor obsazování těchto pozic, teorie 

dvojího trhu naopak  považuje za hlavní důvod obsazování těchto pozic, že zahraniční 

pracovníci jsou rekrutováni na přechodnou dobu, a proto jim nevadí nižší sociální status 

pracovních pozic. Zahraniční pracovníci si cení více sociální status v jejich rodné zemi, 

který naopak díky zahraničním příjmům roste. Teorie objasňuje proč zahraniční 

pracovníci v určitých profesích nemusí soutěžit s domácími pracovníky o pracovní 

místa.
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Tuto teorii považuji z hlediska svého tématu za nejdůležitější. Teorii jsem 

použila proto, že dokáže objasnit, proč je na českém pracovním trhu práce poptávka po 

zahraniční pracovní síle, zejména té nelegální, i v době vyšší nezaměstnanosti. Na trhu 

práce zůstávají i v období vyšší nezaměstnanosti neobsazené pozice především kvůli 

neatraktivitě, nízkému ohodnocení a nízkému sociálnímu statusu určitých typů míst pro 

domácími pracovníky. Jistou roli v případě domácí pracovní síly může hrát i současné 

nastavení minimální mzdy a sociálních dávek. Neatraktivita pracovních míst a jejich 

nízké ohodnocení nemůže konkurovat systému sociálních dávek. Vzniklou mezeru na 

trhu pak zaplňují právě zahraniční pracovníci. Tuto skutečnost potvrzují i různé 

statistiky prováděné na českém trhu práce. Zahraniční pracovníci jsou obsazováni na 

pozice nekvalifikovaných pracovníků a pomocných sil. Dlouhodobě v ČR z řad českých 

uchazečů o tato pracovní místa nebyl zájem a nůžky mezi primárním a sekundárním 

trhem se spíše rozevíraly. Teorii dvojího trhu můžeme považovat za pravdivou. 

Potvrzení teorie odráží praxe a statistiky na trhu práce. Rozdíl mezi primárním a 

sekundárním trhem by mohla snížit skutečnost v podobě ekonomické krize, která 

donutila řadu českých uchazečů o zaměstnání přijmout pracovní místa, na které byli 

dříve obsazováni spíše cizinci. 

5.3 Teorie sítí

Dle teorie migračních sítí spočívá migrace „v meziosobních vazbách, které 

propojují současné migranty, dřívější migranty a nemigranty ve vysílajících a 

přijímajících zemích prostřednictvím příbuzenství, přátelství či společného původu“. 

(Baršová, Barša, 2005, str. 275) Jak dále uvádí Baršová a Barša (2005), prostřednictvím 

sítí získá migrant informace o situaci v cílové zemi a získá tak určitou sociální, ale i 

ekonomickou základnu. Sítě přispívají k snazší orientaci v daném prostředí a při 

rozšiřování vazeb se s každým dalším migrantem snižuje riziko, které musí další 

migrant podstoupit. Dochází tedy ke snižování transakčních nákladů. 

Push a pull faktory jsou zde doplněny o faktor vazeb mezi migranty. Migrační 

sítě tak mohou být samotným důvodem k migraci (Drbohlav, 2008). Migrační sítě se 

vyskytují především u těch státních občanství, která tvoří nejvyšší počty příchozích a 

zaměstnaných cizinců v ČR. Jedná se o občany Ukrajiny, Vietnamu, Polska a 

Moldavska (Pořízková, 2008). 
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Tato teorie může v praxi znamenat pro pracovní migranty snížení transakčních 

nákladů při příchodu do ČR, ale zároveň může představovat jejich snazší vykořisťování 

a vhánění do nelegality. Děje se tak zejména díky rozšířenému klientskému systému6

mezi migranty z bývalých post-sovětských zemí. Ze samotných migrantů, kteří se na 

českém trhu práce pohybují několik let a znají právní prostředí, se časem mohou stát 

samotní klienti. Klientský systém vystupuje na straně organizací, které jednají ve svém 

vlastním zájmu a jejím hlavním cílem je zisk. Tyto organizované skupiny působí 

zejména na nelegálním pracovním trhu. Nabízejí různé služby, zejména zprostředkování 

práce za nemalé peníze. Podstata teorie založená na vazbách mezi migranty by v praxi 

fungovala tak, jak byla zamýšlena, kdyby neexistovaly organizované skupiny typu 

klientského systému, které sociální vazby zneužívají ve svůj prospěch. Klientský systém 

tak spojuje některé faktory teorie sítí a teorie institucionální. 

5.4 Institucionální teorie

Institucionální teorie se snaží vysvětlit vliv institucionálních subjektů na 

migrační proudy. Instituce se účastní procesu migrace a zapojení migranta do 

společnosti. Jedná se o subjekty, které na jedné straně překážky odstraňují či snižují, ale 

zároveň některé překážky vytvářejí (např. státní instituce). Mezi instituce můžeme 

zařadit jak vládní, tak nevládní subjekty, ale patří sem i mafiánské či kriminální 

struktury. Migranti velice často potřebují pomoc a tak využívají služeb 

zprostředkovatelů. (Drbohlav, 2008) První skupinu subjektů můžeme rozdělit na 

organizace či jednotlivce, kteří napomáhají nelegální migraci především za účelem 

zisku. Jedná se například o nelegální najímání migrantů zaměstnavateli, klientský 

systém či falšování dokumentů. Druhou skupinu subjektů tvoří státní, veřejné a 

mezinárodní organizace, které nejednají za účelem zisku. Činnost nevládních organizací 

směřuje cestou chránit zahraniční pracovníky před jejich vykořisťováním a 

restriktivními zásahy ze strany státu. (Baršová, Barša, 2005)

                                                
6 Klientský systém je způsob organizace migrantů z post-sovětských zemí. Název je odvozen od klienta 
neboli člověka, který zprostředkovává práci pro migranty. Systém je založený na principu rodinných či 
sousedských sítí. V minulosti došlo k jeho organizovanosti a institucionalizaci a byl umožněn přístup na 
pracovní trh jak legálním, tak především kvazi-legálním a nelegálním migrantům. Odvedená práce 
migrantů je zaměstnavatelem vyúčtována klientovi, který část peněz předá migrantovi a část peněz si 
nechá. Z průzkumů bylo zjištěno, že se jedná o částku 20 – 45 % mzdy, kterou si klient ponechá. 
(Čermáková, 2008)
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Jak již bylo zmíněno, klientský systém působí na straně institucí, kteří se snaží 

odstraňovat a snižovat překážky, které mají migranti při vstupu na pracovní trh (např. 

státní instituce a byrokratický aparát). Tato pomoc je však vykoupena vykořisťováním 

v podobě nepřiměřeně vysokých poplatků, které si za tyto služby účtují. 

Nevládní organizace, které se snaží pomáhat cizincům při vstupu na český trh, 

jsou v řadě případů neznámé. Cizinci se často o působení obdobných organizací dozví 

až po delším pobytu na území ČR. Proto při vstupu na český pracovní trh spíše využijí 

služeb organizací typu klientský systém. Pokud budou na českém trhu v popředí 

organizace podobné klientského systému, bude vyvíjen na klienty negativní vliv a 

cizinci budou spíše vhánění do nelegálních aktivit, často i nevědomky. 

Do nelegality mohou cizince nepřímo vtahovat i veřejné instituce, zejména díky 

nastaveným restrikcím a složitosti systému pracovních povolení, nemohou jít legální 

cestou. Vliv těchto organizací je nutné vyvážit vlivem neziskových organizací, které se 

snaží cizincům pomáhat a vést je cestou legální pracovní migrace (př. Multikulturní 

centrum).

5.5 Další migrační teorie

Chtěla bych také zmínit dvě teorie a to teorii světových systémů a teorii nového 

ekonomického přístupu, které na pracovní migraci nahlížejí z jiného úhlu pohledu.

5.5.1 Teorie světových systémů 

Jak uvádí Baršová a Barša (2005) jiný pohled nabízí teorie světových systémů. 

Zakladatel teorie světových systémů Wallerstein považuje „pracovní migraci za součást 

kapitalistické akumulace, a vysvětluje, že příliv kapitálu a zboží do nekapitalistické 

periférie je následován přílivem pracovních migrantů z periferie do centra“ (Baršová, 

Barša, 2005, str. 272). Teorie světových systémů je klasickou makro teorií, jejíž příčiny 

jsou dávány do souvislosti se strukturou světových trhů a postupující ekonomickou 

globalizací (Drbohlav, Uherek, 2007). Baršová a Barša (2005) uvádí, že globalizace 

v zemích jádra zvyšuje nabídku špatně placených míst, která obsazují nekvalifikovaní 

pracovníci z periférií. Ve velkých městech tak dochází ke koncentraci jak vysoce 

kvalifikované pracovní síly domácích občanů, tak nekvalifikované pracovní síly 

zahraničních občanů obsazující nižší segmenty pracovního trhu. 
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S tím souhlasí Vojtková (2005) a konstatuje, že kapitalistické firmy z vyspělých 

zemí s vidinou vyššího zisku hledají v chudých zemích levnou pracovní sílu již od 16. 

století. Migrační toky jsou v pojetí této teorie přirozené a jsou nevyhnutelně spojeny 

s rozvojem kapitalistického světa.

Existuje tedy mobilní pracovní síla, která je připravená k emigraci. Dochází 

k příchodu pracovní síly z periferních oblastí do cílových zemí. Tento jev je 

charakteristický i pro země východní Evropy (např. Ukrajina). V chudší (periferní) 

zemi, ze které pracovní síla odchází, může způsobit její ještě větší zaostávání. 

(Huzlíková, 2006) 

5.5.2 Nový ekonomický přístup

Teorie nového ekonomického přístupu se zaměřuje na stranu nabídky. Teorie 

připouští, že může docházet k migraci díky mzdovým rozdílům, ale že se nejedná o 

jediný faktor způsobující migraci. Jedinec se nerozhoduje sám (jako v případě 

neoklasické teorie), ale za migranta rozhoduje jeho rodina, která zůstává v rodné zemi a 

bývá závislá na finančních prostředcích posílaných migrantem. (Vojtková, 2005) 

Oded Stark, autor teorie, se soustředil nejen na trh práce, ale také na trh kapitálu a 

pojištění, protože hlavními důvody migrace jsou snížení nejistoty a rizika chudoby. 

(Baršová, Barša, 2005) Jak uvádí Vojtková (2005), vyrovnání mzdových rozdílů může 

sice přispět k zastavení migračních toků, ale pouze pokud na trhu nepřetrvávají rizika. 

Tato teorie má však dva hlavní nedostatky. Prvním je, že nevysvětluje migraci 

celých rodin a druhým je, že se striktně zaměřuje pouze na stranu nabídky a neuvažuje 

stranu poptávky (té se naopak věnuje například teorie dvojího trhu). (Baršová, Barša, 

2005)

Jak uvádí Pořízková (2008, str. 17) ve své analýze zaměstnanosti cizinců 

„struktura zahraniční pracovní migrace je podmíněna zejména legislativními 

podmínkami, hospodářským vývojem v cílové zemi a zdrojové zemi migrace, poptávkou 

po pracovní síle a v neposlední řadě také tvořenou strukturou migračních sítí“.

V následující kapitole se proto budu věnovat politice zaměstnávání cizinců v ČR a 

současnému nastavení politiky pracovní migrace. 
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Z hlediska podmíněnosti struktury pracovní migrace se v kapitole zaměřím na 

institucionální a právní vymezení pracovní migrace v ČR. Vývoj pracovní migrace 

rozdělím podle období, která byla svým způsobem pro pracovní migraci zlomová. Dále 

představím některá opatření v podobě projektů, které byly přijaty na podporu legální 

pracovní migrace.
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6 Politika zaměstnávání cizinců v ČR

6.1 Migrační politika a vývoj pracovní migrace v ČR

Migrační politika je „soubor opatření směřujících k přímé či nepřímé regulaci 

pohybu lidí přes státní hranice. Imigrační politiku je možno považovat za součást 

migračních politik, neboť stanovuje, kteří cizinci a za jakých podmínek se mohou 

dlouhodobě či trvale usadit na území státu“. (Pořízková, 2008, str. 10) Migrační 

politika zahrnuje otázky regulace a usměrňování jak legální, tak nelegální migrace. 

Úkolem migrační politiky jsou také otázky, které se týkají imigrační a integrační 

politiky. Pro lepší pochopení terminologie poslouží následující tabulka. 

Tabulka č. 5: Terminologická mapa

Migrační politiky

Přistěhovalecké politiky

Azyl       
↔

kontrola hranic, potírání 
nelegální migrace, víza, 
turismus, sezónní práce

Imigrační politika Integrační politika

regulace vstupu 
přistěhovalců na 

území

regulace začleňování 
přistěhovalců do 

společnosti

Zdroj: Baršová, Barša (2005)

Cílem imigrační politiky je určit, kteří cizinci a za jakých podmínek, se mohou 

v ČR usadit trvale. Imigrační politika je zaměřena zejména na regulaci vstupu do země. 

Baršová a Barša (2005) pod imigrační politiku zahrnují i pracovní migraci (s výjimkou 

sezónní pracovní migrace). Zatímco imigrační politika řeší podmínky vstupu a setrvání 

v ČR, integrační politika naopak řeší otázku začleňování přistěhovalců do hostitelské 

země. Pokud stát umožní přijmout cizince, měl by mít zájem o to, aby se mohli v dané 

zemi plně adaptovat. Integrační politika navazuje na politiku imigrační, ale v některých 

případech je její součástí, zejména v případech, kdy se stát snaží nastavit imigrační 

politiku tak, aby upřednostnil určité skupiny přistěhovalců jako např. mladé či vzdělané 

migranty.

Jak uvádí Pořízková (2008) podmínky vstupu, setrvání a výkon práce nebo 

podnikání určují míru a charakter zaměstnanosti cizinců v ČR. Tyto podmínky jsou 

výsledkem uplatňované imigrační politiky ČR. 



32

Následující kapitoly budou mapovat vývoj pracovní migrace před rokem 1989 a 

po roce 1989 v ČR. Vývoj imigrační politiky a pracovní migrace po roce 1989 se na 

základě výše zmíněných podmínek rozděluje do tří etap a to na období do roku 1996, 

období 1997 až 1999 a období od roku 2000 až po současnost. 

6.1.1 Pracovní migrace před rokem 1989

S imigrační politikou zaměřenou na oblast zaměstnávání cizinců se můžeme 

setkat již ve 20. letech 20. století, kdy kvůli hospodářské krizi došlo k přijetí zákona č. 

39/1928 Sb., o ochraně domácího trhu práce. Přijetím tohoto zákona bylo stanoveno, že 

pokud chce zaměstnavatel najmout na práci cizince, musí mít cizinec povolení 

k zaměstnání. Zákon o ochraně domácího trhu platil až do roku 1965, kdy byl nahrazen 

zákoníkem práce č. 65/1965 Sb., který umožnil zaměstnat cizince pouze na základě 

povolení k pobytu. Postačující podmínkou pro zaměstnání cizince na území ČR tedy 

bylo pouze udělení povolení k pobytu. (Baršová, 2008)

Před rokem 1989 se nelegální zaměstnání téměř nevyskytovalo, protože v té 

době objem pracovní migrace nabýval menších rozměrů než dnes. I přesto byla 

pracovní migrace přísně sledována a regulována. Tehdejší Československo z důvodu 

nedostatku domácích pracovníků nedokázalo plnit stanovené pětileté plány a tak 

využívalo pracovníků ze zahraničí. (Hofírek, Nekorjak, 2008) Před rokem 1989 byla 

pracovní migrace založena zejména na mezivládních dohodách, na základě kterých 

přicházeli do ČSSR jak zahraniční pracovníci, tak studenti odborných učilišť. 

Konkrétně v 70. a 80. letech docházelo v důsledku nedostatku českých pracovních sil 

k dovozu zahraničních pracovních sil. (Boušková, 2005) Dlouholetá spolupráce 

v oblasti zahraniční zaměstnanosti byla s Polskou lidovou republikou. Od roku 1961 

byly uzavřeny mezivládní dohody a dohody o zaměstnávání polských občanů. Polští 

občané byli zaměstnáni především v oblastech severních Čech (textilní a sklářský 

průmysl) a v oblastech severní Moravy (hutnictví a hornictví). Nejvyšší počet 

pracujících polských občanů na území ČSSR byl v roce 1974, kdy zde pracovalo 20 825 

osob. (Boušková, 2005)

Kromě zemí blízkých jako bylo Polsko, přicházeli i pracovníci zemí geograficky 

vzdálenějších např. z Vietnamu. Od roku 1974 došlo k uzavření dohod mezi ČSSR a 

Vietnamskou socialistickou republikou. Do ČSSR přicházeli studenti středních 

odborných učilišť, kteří se po svém vyučení vraceli zpět do své rodné země 
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(cca 5 000 občanů). Od roku 1979 se spolupráce více prohlubovala a do ČSSR 

přicházeli nejen studenti středních odborných učilišť, ale také praktikanti a stážisti, kteří 

měli získat zkušenosti a prohloubit svoji kvalifikaci. Celkem v této době do ČSSR 

přišlo 8 700 vietnamských žáků a 23 300 vietnamských praktikantů a stážistů. 

(Boušková, 2005) Na základě mezivládní dohody z roku 1980 byli zaměstnáváni 

vietnamští občané především ve strojírenství, hutnickém, textilním, chemickém a 

potravinářském průmyslu. V roce 1983 byl dosaženo nejvyšší počet zaměstnaných 

vietnamských občanů na území ČSSR, jejich počet činil 27 100 osob. 

Jak dále uvádí Boušková (2005) v roce 1983 byla navázána spolupráce 

s Mongolskou republikou. Spolupráce probíhala na základě dohody o vysílání dělníků 

na zvýšení kvalifikace, ale i studentů odborných učilišť. Mongolští pracovníci byli 

zaměstnáváni v kožedělném průmyslu, strojírenství a stavebnictví. V 70. a 80. letech 

byly dále podepisovány dohody o zaměstnávání a odborné přípravě studentů odborných 

učilišť s Kubánskou republikou (1978), Angolskou lidovou republikou (1986), 

Korejskou lidově demokratickou republikou (1978), Kyperskou republikou (1976) a 

Laoskou lidově demokratickou republikou (1980). V roce 1989, kdy došlo ke změně 

společensko ekonomických podmínek, byla spolupráce v oblasti pracovní migrace, 

která se uskutečňovala na základě mezivládních dohod ukončena se všemi výše 

zmíněnými zeměmi. Následující tabulka znázorňuje vývoj zaměstnanosti zahraničních 

pracovníků na území ČSSR, kteří zde působili v rámci mezivládních dohod sjednaných 

před rokem 1990. 

Tabulka č. 6: Vývoj zaměstnanosti zahraničních pracovníků v roce 1990 a 1993

Stát 
Počet osob 
k 31.12.1990

Počet osob           
k 30.4.1993

Vietnam 23 113 1 110

Polsko 3 790 210

Mongolsko 274 0

Kuba 101 0

Angola 142 10

Celkem 27 420 1 330

Zdroj: Boušková (2005)
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6.1.2 Pracovní migrace po roce 1989

6.1.2.1 Období 1990 - 1996

Toto období můžeme označit za období liberální migrační politiky. Od počátku 

90. let přicházeli cizinci do ČR za prací a jejich počet rychle rostl. (Popová, 2009). Na 

rostoucí trend příchodu cizinců do ČR za prací stát reagoval opětovným zavedením 

pracovních povolení. Povinnost pracovních povolení byla přijata zákonem o 

zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. Předpisy, které umožňovaly cizincům příchod za prací či 

podnikáním (zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců), byly poměrně jednoduché. 

(Baršová, 2008)  Cizinci, kteří přišli do ČR za prací, byli zaměstnáváni především na 

místa, o která nebyl zájem mezi domácími obyvateli. Cizinci tak obsazovali místa 

v profesích, kde byl nedostatek pracovních sil z řad českých pracovníků. V tomto 

období měla pracovní migrace spíše dočasný charakter, proto se nepředpokládala 

výraznější integrace na trhu práce. (Pořízková, 2008)

Jak například uvádí Baršová (2008), cizinci do ČR přijeli většinou na turistické 

vízum a měli dostatek času na vyřízení potřebných záležitostí. Příchod cizinců za prací 

a případné nelegální uplatnění na trhu práce cizinců nebyly považovány za závažný 

celospolečenský problém, který by vyžadoval výraznější zapojení státních orgánů. 

6.1.2.2. Období 1997 - 1999

Období 1997 až 1999 můžeme označit obdobím restrikce. V roce 1996 a 1997 

dosáhl počet zahraničních pracovníků svého maxima (viz. následující tabulka). V ČR se 

zpomalil ekonomický růst, zvýšila se nezaměstnanost a také se zvýšil počet nelegálně

zaměstnaných cizinců. (Popová, 2009)  Restriktivní politika uplatňovaná v tomto 

období měla souvislost i se snahou vyhovět požadavkům EU o harmonizaci politik, 

které bylo nutné implementovat s ohledem na přistoupení k EU. (Baršová, 2008) V roce 

1997 patřilo mezi restriktivní opatření uzavření bilaterální dohody s Ukrajinou, která 

vymezila podmínky zaměstnávání občanů Ukrajiny a stanovila roční kvóty v počtu 

zaměstnaných Ukrajinců. Stanovením těchto podmínek se výrazným způsobem snížil 

počet vydaných pracovních povolení pro Ukrajince. V rámci pracovní migrace došlo ke 

zpřísnění podmínek pobytu, ale i zaměstnávání cizinců. Počet Ukrajinců na území ČR 

se však nesnížil, protože došlo k přeorientaci na živnostenské podnikání. Jak uvádí 

Pořízková (2008), důsledkem snížení počtu vydaných povolení mohlo být také 
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přesunutí do oblasti nelegálního zaměstnávání. Toto výrazné snížení v počtu vydaných 

pracovních povolení můžeme vidět v následující tabulce, kdy počet udělených 

pracovních povolení v roce 1996 činil 42 056, zatímco v roce 1997 byl počet povolení 

pouze 25 166. Tabulka zaznamenává vývoj počtu pracovních povolení v pořadí 18 států 

od roku 1993 až do roku 1998. Celkem na území ČR bylo v roce 1998 uděleno 55 108 

pracovních povolení.

Tabulka č. 7: Pořadí a počet platných pracovních povolení k zaměstnání cizinců v ČR dle 

národnosti v letech 1993 – 1998  (k 31.12.)

Pořadí Stát 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1 Ukrajina 7 745 12 682 26 748 42 056 25 166 21 417

2 Polsko 10 559 8 719 12 071 12 843 13 665 11 667

3 Bulharsko 633 616 841 1 442 3 322 3 279

4 Bělorusko * * 279 851 2 469 2 404

5 Moldavsko * * 180 295 1 959 2 223

6 SRN 660 1 143 1 462 1 457 1 536 1 571

7 USA 1 183 1 467 1 735 1 649 1 487 1 482

8 Velká Británie 885 1 096 1 224 1 233 1 252 1 286

9 Rumunsko 489 724 780 899 1 169 1 107

10 Ruská federace 1 317 639 726 925 1 145 1 089

11 Makedonie * * 473 1 051 1 130 982

12 Mongolsko 256 209 307 574 770 825

13 Francie 219 299 391 457 470 496

14 Rakousko 309 381 434 449 475 450

15 SNS * 716 112 96 488 426

16 Jugoslávie (býv.) 1 906 1 853 626 504 423 397

17 VSR 584 431 399 202 119 64

18 Ostatní 1 473 1 896 3 748 4 019 3 999 3 943

Celkem 28 218 32 871 52 536 71 002 61 044 55 108

SNS - Společenství nezávislých států (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgystán, Moldavsko, 
Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán)

VSR - Vietnamská socialistická republika

Zdroj: Boučková (2005)

V následující tabulce č. 8 jsou znázorněny počty pracovních povolení 

k zaměstnání cizinců udělených v průběhu roku 1998 dle počtu povolení a dle zařazení 

podle pracovní činnosti Jak je z tabulky patrné, převažují zejména dělnická povolání. 

K 31.3.1998 činil počet vydaných povolení z 18 vybraných států 55 108 a z toho 44 954 

byla povolení pro dělnická povolání (téměř 82 % vydaných pracovních povolení).
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Tabulka č. 8: Přehled platných pracovních povolení k zaměstnání cizinců v ČR dle 

pracovní činnosti (k 31.3.1998)

Pořadí Stát

Počet Zařazení podle prac. činnosti

Celkem
z 

toho 
ženy

Dělnická 
povolání

Středoškol. 
povolání

Vysokoškol. 
povolání

1 Ukrajina 21 417 5 612 21 013 166 238

2 Polsko 11 667 1 452 10 961 220 486

3 Bulharsko 3 279 879 3 003 110 166

4 Bělorusko 2 404 1 019 2 325 30 49

5 Moldavsko 2 223 430 2 204 14 5

6 SRN 1 571 346 154 403 1 014

7 USA 1 482 450 19 529 934

8 Velká Británie 1 286 328 14 463 809

9 Rumunsko 1 107 160 1 043 41 23

10 Ruská federace 1 089 512 601 134 354

11 Makedonie 982 28 914 22 46

12 Mongolsko 825 609 798 8 19

13 Francie 496 116 24 104 368

14 Rakousko 450 80 36 81 333

15 SNS 426 79 417 6 3

16 Jugoslávie(býv.) 397 106 185 83 129

17 VSR 64 12 44 5 15

18 Ostatní 3 943 1 055 1 199 867 1 877

Celkem 55 108
13 

273 44 954 3 286 6 868

Zdroj: Boučková (2005)

V období uplatňované restriktivní politiky období 1997 až 1999 bylo také přijato 

opatření v podobě nového cizineckého zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, který 

vstoupil v platnost 1. ledna 2000. Přijetím zákona došlo k zásadní změně v žádosti o 

pracovní povolení. Cizinci nemohli o pracovní povolení a s ním spojené povolení 

k pobytu již žádat z ČR, ale museli o něj zažádat v zahraničí tj. v zemi původu. ČR 

přistoupila na model, který byl v té době nastavený a běžně používaný v západní 

Evropě. Jak uvádí Baršová (2008) nově přijatý zákon se však stal výraznou bariérou pro 

legalizaci jak pobytu, tak ekonomických aktivit. Původní myšlenka restriktivní politiky 

o snížení počtu zahraničních pracovníků vedla spíše k růstu nelegálních aktivit cizinců a 

jiných způsobů obcházení zákona. Baršová poukazuje na to, že v tomto období „se 

začíná otevírat mezera mezi deklarovanými cíli politiky v oblasti migrace a reálným 

stavem věcí“ (Baršová, 2008, str. 83).
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6.1.2.3 Období 2000 až současnost

V období po roce 2000 byla uplatňována politika kontrolované a řízené migrace 

zaměřující se na otázky spojené s pobytem cizinců a ekonomickými aktivitami. 

Dokumenty a projekty, které byly v tomto období schváleny, se staly začátkem 

migrační a integrační politiky ČR. (Pořízková, 2008) V rámci boje s nelegálním 

zaměstnáváním cizinců vznikl v roce 2000 Meziresortní orgán pro potírání nelegálního 

zaměstnávání cizinců jehož cílem byla koordinace institucí zapojených do boje 

s nelegálním zaměstnáváním a navrhování legislativních změn v této oblasti. V roce 

2001 dále byl spuštěn pilotní projekt Výběr kvalifikovaných pracovníků, jehož cílem 

bylo přilákat kvalifikované zahraniční odborníky, kteří měli možnost získat trvalý pobyt 

dříve než ostatní zahraniční pracovníci7. 

Nejdůležitějším mezníkem tohoto období bylo přijetí „Zásad politiky v oblasti 

migrace cizinců“ z roku 2003. Zásady bylo možné považovat za základ pro vytvoření 

koncepce imigrační politiky. Celkem bylo vymezeno 6 zásad, jejichž prioritou byl boj 

proti nelegálním aktivitám cizinců. Pro účely této práce a s ní spojené problematiky 

považuji za nejdůležitější zásady č. 3 a 4. Jednotlivé znění zásad je následující 

(MV, 2003):

o Zásada č. 1: „Česká republika s ohledem na mezinárodní závazky, které pro ni 

plynou z členství v EU, důsledně prosazuje řídící roli státu v oblasti migrace“. 

o Zásada č. 2: „Migrační politika státu je založena na koordinovaném postupu 

všech státních orgánů, orgánů územní a zájmové samosprávy a na podpoře ze 

strany dalších subjektů zabývajících se migrací“. 

o Zásada č. 3: „Migrační politika státu je zaměřena na odstraňování všech forem 

nelegální migrace a jiných nelegálních aktivit, a to jak opatřeními na poli 

mezinárodní spolupráce, tak i opatřeními národními“.

o Zásada č. 4: „Migrační politika státu neklade překážky legální migraci a 

podporuje imigraci, která je pro stát a společnost v dlouhodobé perspektivě 

přínosná“.

                                                
7 O trvalý pobyt dle § 67 zákona o pobytu cizinců je oprávněn požádat každý cizinec po 10 letech 
nepřetržitého pobytu na území. V kratší době (8 let) může žádat cizinec o trvalý pobyt dle § 66 za účelem 
společného soužití s cizincem, který již trvalý pobyt na území ČR má. (zákon č. 326/1999 Sb.)
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o Zásada č. 5: „Realizace migrační politiky státu předpokládá široké zapojení 

nevládních a dalších organizací občanské společnosti“.

o Zásada č. 6: „Česká republika se spolupodílí na úsilí světového a evropského 

společenství, na řešení migračních důsledků humanitárních krizí a na 

odstraňování příčin těchto jevů“.

Zásady politiky v oblasti migrace cizinců na území ČR byly schváleny spolu

s Koncepcí integrace cizinců na území ČR. Koncepce vycházela z výše zmíněných 

zásad, právní úpravy postavení cizinců a z mezinárodních dokumentů. Na přípravě 

Koncepce se podílelo především ministerstvo vnitra, jehož cílem bylo „vytvořit 

originální, funkční i mezinárodně srovnatelný systém opatření v oblasti integrace 

cizinců za podpory vlády České republiky a jejích kompetentních orgánů“ (MV, 2000). 

Ministerstvo každý rok informovalo vládu o vývoji koncepce. 

Koncepce dále stanovila opatření, která bylo nutné provést pro podporu 

integrace cizinců v ČR a určení cílové skupiny, které se opatření budou týkat. Jedním 

z hlavních cílů, který byl stanoven, byl boj proti nelegální migraci a nelegálním 

aktivitám spojeným s migrací a integrací cizinců. (MV, 2008) Od vstupu ČR do EU 

v roce 2004 došlo k rostoucím rozdílům mezi pracovními migranty. Vstupem ČR a 

dalších 9 zemí do EU se rozrostla základna občanů, kteří při vstupu na český pracovní 

trh nemusí získávat pracovní povolení (platí u nich pouze tzv. ohlašovací povinnost8 na 

úřadu práce). 

Návrat zpět k neoliberálnímu přístupu v imigrační politice byl spojen s nástupem 

konzervativní vlády po volbách v roce 2006. Politika se ubírala směrem zavádění 

přísnějších a efektivnějších sankcí udělovaných za nelegální zaměstnávání cizinců. 

Tendence směřovaly nejen k přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků, ale též nízko 

kvalifikovaných, po kterých volali zejména zaměstnavatelé z důvodu levnější a 

flexibilnější pracovní síly. Docházelo i k úvahám o snížení ochrany pracovního trhu. 

Současně nastavená imigrační politika však zůstává i nadále vůči migrantům ze třetích 

zemí přes provedené změny v oblasti pracovní migrace politikou spíše restriktivní. 

(Hofírek, Nekorjak, 2008) 

                                                
8 Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušný ÚP o zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska 
nejpozději v den nástupu k výkonu práce. (MPSV, 2010d)
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Hospodářská krize, která propukla ve světě zasáhla i Českou republiku. Řada 

podniků začala propouštět své pracovníky. Mezi propuštěnými byli i zahraniční 

pracovníci. Z důvodů hospodářské krize se ministerstvo vnitra od podzimu 2008 začalo 

zabývat situací, která  by mohla po vlně propouštění a propadnutí pracovních povolení 

nastat. 

V prvním čtvrtletí roku 2009 ministerstvo odhadovalo, že bez práce bude okolo 

12 000 zahraničních pracovníků. Do poloviny roku 2009 mělo podle odhadů vypršet 

pracovní povolení dalším 68 000 pracovníků, mezi kterými byli především občané 

Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska a Moldavska. Ministerstvo vnitra, financí, průmyslu a 

obchodu, zdravotnictví, zahraničních věcí, práce a sociálních věcí přišlo s řešením 

v podobě projektu „Dobrovolné návraty“. Tento projekt byl vládou ČR schválen v 

rámci zajištění bezpečnosti ČR. Hlavním cílem projektu bylo umožnit cizincům, kteří se 

ocitli bez práce a neměli prostředky na cestu do své vlasti, překonat tuto nepříznivou 

situaci. (MV, 2010d)

Projekt byl spuštěn od 16. února 2009 a byl spuštěný na dobu 8 měsíců nebo do 

přihlášení 2 000 osob a byl určen cizincům ze třetích zemí, kteří v ČR setrvávali zcela 

legálně tzn. měli povolení k pobytu za účelem zaměstnání či podnikání. Do projektu 

mohli vstoupit také rodinní příslušníci přihlášených cizinců. V období března bylo 

rozhodnuto, že od 27. července do 15. prosince 2009 bude spuštěna druhá fáze projektu, 

které se budou moci účasnit další dva tisíce cizinců, kteří v ČR pobývají ilegálně. 

Projektu se v rámci I. a II. fáze zúčastnilo 2 089 cizinců, z čehož 169 cizinců pobývalo 

na území ČR nelegálně. Celkové náklady první fáze činily 60,2 mil. a náklady druhé 

fáze byly 50,2 mil. Kč. (MV, 2010j)

V roce 2009 byl dále spuštěn projekt Zelených karet, který vznikl z iniciativy 

Ministerstva průmyslu a obchodu za účasti MPSV a Ministerstva zahraničí a 

Ministerstva vnitra. Zelené karty měly umožnit držiteli povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem zaměstnání. Ve své podstatě mělo být držiteli karty bude uděleno jak 

pracovní povolení, tak zároveň povolení k pobytu. Podstatou projektu mělo být snížení 

administrativních překážek, tak aby bylo cizincům umožněno získat přístup na trh práce 

v co nejkratší době a získat místo, které nebylo obsazeno českým uchazečem (nebo 

uchazečem EU). Projekt byl spuštěn na podporu legální pracovní migrace a byl zaměřen 

nejen pro vysoce kvalifikované pracovníky, kteří měli ukončené vysokoškolské 
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vzdělání, ale i pro pracovníky s nižším vzděláním. (MV, 2010i) MV z hlediska 

bezpečnosti vytipovalo země, jejichž občané mohou o ZK požádat. Mezi tyto země 

patří: Austrálie, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská 

republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, 

Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina. (MPSV, 2010d) Hlavní nástroj projektu je 

tzv. Zelené karta, která opravňuje k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnávání a 

zároveň slouží jako pracovní povolení na konkrétní pracovní místo. Výhodou ZK je 

dvojí oprávnění a to k pobytu a práci na území ČR. Existují tři druhy ZK, které se 

vydávají podle typu dosažené kvalifikace následovně (MPSV, 2010d):

 Zelená karta typ A je určena pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským 

vzděláním a tzv. klíčový personál;

 Zelená karty typ B je určena pro pracovníky, kteří mají vzdělání alespoň na 

úrovni vyučení;

 Zelená karta typ C je určena pro pracovníky ostatní tj. nekvalifikované (např. se 

základním vzděláním).

Platnost vydané ZK se odvíjí od typu ZK. Platnost karty typu A je 3 roky, 

platnost karty typu B je 2 roky a obě tyto karty mohou být prodlouženy. Karta typu C se 

vydává na 2 roky a její prodloužení není možné. (MPSV, 2010d) Celkem za rok 2009 

bylo uděleno 51 ZK, z čehož nejvíce bylo uděleno ZK typu „B“ a sice 22 ZK. Pro 

uchazeče z Ukrajiny bylo uvolněno 18 ZK a zbylé 4 byly pro uchazeče ze Srbska. 

Jednalo se o pozice řezník, telefonista, opravář, parketář, montér či provozní elektrikář. 

Na druhém místě byly ZK typu „A“, kterých bylo uděleno 15. Občanům Ukrajiny bylo 

uděleno 5 karet. Jednalo se o profese zubní lékaři, projektanti, učitel odborných 

předmětů a programátor. ZK typu „C“ byly vydány uchazečům Ukrajiny. Celkem bylo 

uděleno 14 ZK tohoto typu na pozice nekvalifikovaný pracovník či pracovník 

potravinářských výrobků.
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6.2 Právní a institucionální rámec zaměstnávání cizinců

6.2.1 Právní rámec

Právní nástroje, které se zaměřují na boj proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců 

jsou v české legislativě zakotveny v zákoně o pobytu cizinců (č. 326/1999 Sb.) a  

v zákoně o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb. a jeho novela č. 68/2009 Sb.). Definice 

nelegálního zaměstnávání a sankce z něho plynoucí jsou definovány v trestním zákoně 

(č. 40/2009 Sb.), který nabyl účinnost od ledna roku 2010. Jedná se tedy o nejnovější 

zákon přijatý v oblasti zaměstnávání cizinců na území ČR.

Nelegální práce nebyla až do přijetí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

v českém právním řádu vůbec definována. Nelegální práce byla spíše zúžena pouze na 

zaměstnávání cizinců bez povolení k práci a bez povolení k pobytu. Toto zúžení však 

nebylo vhodné, protože nelegální zaměstnávání bylo možné pozorovat i mezi občany 

ČR. Zejména v období 90. let se nelegální zaměstnávání objevovalo zejména v podobě 

rozšířeného „Švarcsystému9“.  V roce 2009 byla přijata novela zákona o zaměstnanosti 

(č. 68/2009 Sb.), v které byla definována nelegální práce. Nelegální práce byla 

vymezena jako správní delikt, kterého se dopustí fyzická či právnická osoba při 

nelegálním zaměstnávání cizinců. Pokud vykonává nelegální práci cizinec, dopustí se 

přestupku. Za výkon nelegální práce mu hrozí správní vyhoštění. Jak definuje zákon o 

pobytu cizinců, policie rozhodne o vyhoštění cizince na dobu pěti let, pokud je 

zaměstnán bez pracovního povolení nebo provozuje výdělečnou činnost bez příslušného 

povolení nebo je cizincem, který zaměstnal cizince bez pracovního povolení. Pokud 

však cizinec odmítne ČR opustit a neodvolá se k soudu, bude mu doba vyhoštění 

prodloužena o dalších 5 let. (§ 119) S vyhoštěním cizince jsou spojeny náklady 

(náklady na ubytování, stravování, přepravu apod.), které je nutné uhradit. Úhrada 

těchto nákladů se hradí z jistoty10, pokud tak nelze učinit, hradí náklady na vyhoštění 

ten, kdo cizince zaměstnal bez pracovního povolení nebo kdo zaměstnání bez povolení 

                                                
9 Švarcsystém byl charakteristický tím, že občan ČR či cizinec pracoval pro zaměstnavatele a vykonával 
činnost, která nebyla předmětem činnosti zaměstnavatele a k této práci neměl příslušné živnostenské 
oprávnění či jinou obchodní smlouvu dle obchodního zákoníku. Kromě tohoto způsobu se Švarc systému 
uplatňoval v rozšířenější formě v podobě, kdy zaměstnavatel zaměstnával živnostníky na základě 
subdodavatelských smluv či dohod. Hlavní výhoda, pro kterou byl zaměstnavateli systém vyhledáván, 
byla, že za dané zaměstnance nemusel platit povinné pojistné. (Kučera, 2006)
10 Náklady za správní vyhoštění se hradí z jistoty, která je tvořena částkou ve výši ceny letenky, kterou 
cizinec musí složit před žádostí o vízum a prostředků, které má cizinec u sebe. (Čižinský, 2004)



42

zprostředkoval. Pokud ale náklady na vyhoštění není možné uhradit ani jedním 

z předchozích příkladů, hradí náklady policie. (§ 123)

Zákon o zaměstnanosti dále stanoví, kdy se přestupku dopustí fyzická a kdy  

právnická osoba. Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud vykonává nelegální práci, 

umožní výkon nelegální práce nebo zprostředkuje zaměstnání bez povolení, tzn. že 

umožní výkon nelegální práce cizinci. Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dále dopustí 

přestupku, pokud nesplní oznamovací povinnost vůči ÚP a nevede evidenci dle zákona 

o zaměstnanosti. Fyzická osoba za výkon nelegální práce může dostat pokutu do výše

10 000 Kč. Pokud však fyzická osoba umožní výkon nelegální práce jiné osobě, hrozí jí 

pokuta do výše 5 milionů Kč. (§ 139) 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí, pokud 

zprostředkuje zaměstnání bez povolení k zaměstnání nebo jiným způsobem výrazně 

poruší zákon o zaměstnanosti v souvislosti se zprostředkováním práce či umožní přímo 

výkon nelegální práce. Pokud právnická či podnikající fyzická osoba umožní výkon 

nelegální práce jiné osobě, hrozí jí pokuta až do výše 5 milionů Kč. (§ 140)

Do konce roku 2009 byla porušení týkající se nelegálního zaměstnávání cizinců 

vyhodnocena pouze jako přestupek či správní delikt. Nově od 1. ledna 2010, kdy vešel 

v účinnost trestní zákon č. 40/2009 Sb., je za určitých podmínek nelegální zaměstnávání 

hodnoceno jako trestný čin. V trestním zákoně § 342 odst. 1  je vymezeno, že „kdo ve 

větším rozsahu neoprávněné zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců 

zdržujících se neoprávněně na území ČR nebo kdo ve větším rozsahu neoprávněně 

zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců, kteří nemají platné povolení 

k zaměstnání bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti“. V zákoně je dále definováno, že 

pachatel bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, pokud spáchal čin uvedený v 

§ 342 jako člen organizované skupiny, za úplatu nebo opětovně. Pachatel může být 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky, pokud činem, který je uveden 

v § 342 získá značný prospěch pro sebe či někoho jiného. Odnětím svobody na dobu 

jednoho roku až pěti let a případně propadnutím majetku bude pachatel potrestán, pokud 

činem získal pro sebe nebo někoho jiného prospěch velkého rozsahu.
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6.2.2 Institucionální rámec

Boj proti nelegálním aktivitám cizinců spadá pod působnost dvou hlavních 

ministerstev, a to Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra. Základní 

rozdělení působností je pak stanoveno kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb. Do boje 

proti nelegálnímu zaměstnávání jsou zapojeny také další instituce, které se podílí 

zejména prostřednictvím kontrol prováděných dle své působnosti a kompetencí.

6.2.2.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, MPSV „řídí a kontroluje 

výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti11“. (§ 6)  Jak je uvedeno v zákoně, MPSV vymezuje pravidla, které musí 

jednotlivé kategorie zahraničních pracovníků splnit při vstupu na trh práce a dále 

zodpovídá za právní úpravu zaměstnávání cizinců. V rámci plnění Státní politiky 

zaměstnanosti (dále SPZ) se snaží usměrňovat zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí. 

Podřízeným orgánem MPSV jsou úřady práce, které vydávají pracovní povolení pro 

cizince, mají kompetence odebírat licence zprostředkovatelským agenturám a dále mají 

na starosti provádění kontrol zaměstnávání cizince. 

Úřady práce sledují dodržování pracovně právních předpisů12 u zaměstnavatelů, 

právnických či fyzických osob či fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby 

podle zákona o zaměstnanosti. Úřady práce mají oprávnění provádět kontroly cizinců 

z hlediska výkonu práce uskutečňované na základě platného povolení k zaměstnání 

nebo zelené karty. Kontroly se uskutečňují na základě vnitřních podnětů tj. na základě

plánů kontrolní a monitorovací činnosti a poté na základě vnějších podnětů tj. podnětů 

ze strany cizinecké policie, celních úřadů či veřejnosti. Kontroly na základě vlastních 

plánů tvoří asi polovinu provedených kontrol. Čtvrtina kontrol připadá na podněty 

podané cizineckou policií a čtvrtina podaná veřejností. Vývoj počtu cizinců v postavení 

zaměstnanců (evidovaných ÚP) a vývoj počtu živnostníků v letech 1994 až 2009 byl 

znázorněn v kapitole 4.2 v tabulce č. 1. Kontrolní činnost v oblasti sledování výkonu

nelegální práce provádí kontroloři ÚP samostatně nebo v součinnosti s ostatními 

kontrolními úřady. Výsledky kontrolní činnosti ÚP v letech 2007 až 2009 znázorňuje 

                                                
11 Státní politika zaměstnanosti – jejím cílem je zajištění plné zaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti.
12 Pracovně právní předpisy se dle zákona o zaměstnanosti rozumí právní předpisy o zaměstnanosti a 
právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (§ 126, odst. 2)
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následující tabulka. V tabulce jsou zaznamenány nejen počty cizinců evidovaných ÚP 

tj. v posavení zaměstnanců, ale také počty kontrol provedených u zaměstnavatelů 

zaměstnávajících cizinci a následně případy odhalené nelegální práce samotných 

cizinců a odhalené případy zaměstnavatelů, kteří umožnili výkon nelegální práce.

Tabulkač. 9: Kontrolní činnost úřadů práce v letech 2007 až 2009

Rok

Počet  
cizinců  

(evidence 
ÚP)

Počet kontrol 
provedených ÚP

Počet 
zkontrolovaných 

cizinců

Počet 
zjištěných 
nelegálně 

zaměstnaných 
cizinců

Počet 
zaměstnavatelů, 

kteří umožnili 
výkon nelegální 

práce
Celkem

_ z toho počet 
kontrol u 

zaměstnavatelů

2009 230 709 11 149 1 898 19 089 3 170 401

2008 284 551 11 724 1 933 24 203 2 342 537

2007 240 242 10 559 1 484 21 897 1 662 471

Zdroj: MPSV (2010a), MPSV (2010b)

Tabulka č. 10 znázorňuje pořadí států dle počtu zjištěných nelegálně 

zaměstnáváných zahraničních pracovníků. Jak je z tabulky patrné, nejvíce odhalených 

případů nelegální práce bylo u občanů Ukrajiny a Vietnamu. Tito nelegálně zaměstnaní 

cizinci pracovali bez povolení k zaměstnání. Dle ekonomické činnosti (CZ-NACE) se 

jednalo o práce: administrativní a podpůrné činnosti (1 301 osob), stavebnictví (572 

osob), zpracovatelský průmysl (492 osob) a velkoobchod a maloobchod (392 osob). 

Tabulka č. 10: Pořadí nelegálně zaměstnaných zahraniční pracovníků dle státní 

příslušnosti v letech 2006 až 2009

2006 2007 2008 2009

Stát
Počet 
osob

Stát
Počet 
osob

Stát
Počet 
osob

Stát
Počet 
osob

1. Ukrajina 1280 Ukrajina 1292 Ukrajina 1 302 Ukrajina 1517

2. Vietnam 147 Vietnam 296 Vietnam 1 183 Vietnam 1205

3. Moldavsko 61 Moldavsko 105 Mongolsko 149 Mongolsko 383

4. Čína 59 Čína 40 Moldavsko 100 Moldavsko 241

5. Bělorusko 22 Mongolsko 19 Čína 50 Uzbekistán 59

6. Rusko 16 Uzbekistán 30

Zdroj: MPSV (2010f)
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6.2.2.2 Meziresortní orgán pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

MOPNZC je koordinační orgán v boji proti nelegálnímu zaměstnávání, který byl 

zřízen v říjnu 2000 Vládou ČR. Gestorem tohoto orgánu jsou MPSV, MV a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). (MPSV, 2008a) Hlavní cílem MOPNZC je 

„koordinovat činnost příslušných institucí, navrhovat legislativní změny přispívající 

k řešení nelegálního zaměstnávání cizinců a vytvářet koncepci řešení tohoto problému, 

doporučovat směry kontrolní a preventivní činnosti“ (MPSV, 2008b). Členy MOPNZC 

jsou klíčová ministerstva a to: financí, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, 

vnitra a zahraničních věcí. Členy jsou dále vědecké instituce a zástupci zaměstnavatelů 

a odborových svazů13. Každá instituce jmenuje maximálně tři členy, kteří se setkávají 

na pravidelných zasedáních, která se konají jednou za čtyři měsíce. Vládě je každý rok 

předkládána zpráva „Souhrnná informace“ o činnosti orgánu za minulý rok, která 

zaznamenává aktivity příslušných resortů v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání 

cizinců. (MPSV, 2008b)

6.2.2.3 Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo vnitra (dále MV) je „gestorem problematiky mezinárodní migrace 

a mezinárodní ochrany  na úrovni jak legislativně-koncepční tak analytické a 

realizační“ (MV, 2010h). MV provádí výkon státní správy v oblasti migrace dle zákona 

o pobytu cizinců. Tuto oblast má na starosti odbor azylové a migrační politiky. MV je 

následně hlavním rozhodovatelem při vydávání „zelených karet“, rozhoduje o udělení 

povolení ke zprostředkování zaměstnání a v neposlední řadě rozhoduje o prodloužení 

platnosti povolení k dlouhodobému pobytu a přechodnému pobytu. Jeho úkolem je také 

koordinace politiky integrace cizinců, která na MV byla převedena v roce 2008 

z MPSV. (MV, 2010h)

MV je nadřízeným orgánem Služby cizinecké policie (dále SCP). Občané třetích 

zemí se musí cizinecké policii nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

vstoupili do ČR. V případě, že cizinec vstupuje na území ČR za účelem výdělečné 

činnosti, musí požádat o vydání pracovního povolení či živnostenského listu a  poté 

teprve může na cizinecké policii žádat o udělení povolení k pobytu. Služba cizinecké 

                                                
13 Kromě zmíněných pěti ministerstev jsou členy Bezpečnostní informační služba, Českomoravská 
konfederace odborových svazů, Český statistický úřad, Generální ředitelství cel ČR, Odborový svaz 
Stavba ČR, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ředitelství služby cizinecké policie ČR,  
Státní úřad inspekce práce, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Výzkumný ústav páce a sociálních věcí. 
(MPSV, 2008b)
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policie vydává příslušná pobytová povolení pro cizince. (MV, 2010k) Policisté SCP 

provádí kontroly pobytového režimu cizinců samostatně, ale také v součinnosti s jinými 

orgány. SCP má pravomoc kontrolovat pouze pobytový režim. V případě, že má 

důvodné podezření na nelegální práci, musí tuto skutečnost postoupit k prošetření 

kompetentním orgánům tj. ÚP či Státnímu inspektorátu práce. Policisté SCP v roce 

2009 provedli celkem 30 600 kontrol objektů pro výdělečnou činnost. V roce 2008 bylo 

provedeno kontrol pouze 27 319. Údaje o provedených kontrolách v roce 2009 

znázorňuje následující tabulka. Vyšší počet provedených kontrol souvisel především 

s vyšším rizikem porušení pobytového režimu v případě ztráty zaměstnání souvisejícím 

s ekonomickou krizí. V roce 2009 bylo rozhodnuto o vyhoštění celkem 3 161 osob, z 

toho 148 osob bylo vyhoštěno z důvodu nelegální práce.

Tabulka č. 11: Kontrolní činnost SCP v roce 2009

Statistické údaje o kontrolách SCP za rok 2009

Počet provedených pobytových kontrol
260 789 = 100 %

_z toho provedeno pobytových kontrol v součinnosti 
s jinými orgány státní správy 10 085 = 3,9 %

Počet kontrol objektů pro výdělečnou činnost
30 600 = 11,7 %

Zdroj: MSPV (2010b)

6.2.2.4 Bezpečnostní informační služba

Nelegální zaměstnávání cizinců pro Bezpečnostní informační službu (dále jen 

BIS) nepředstavuje jako samotné výrazný problém. V rámci nelegálního zaměstnávání 

se BIS zaměřuje pouze na ty projevy migrace, které by mohly souviset s organizovaným 

zločinem. BIS se nelegálním zaměstnáváním, jeho projevy a důsledky zabývá pouze 

v analytické rovině. Od roku 2006 je členem MOPNZC a součástí Analytického centra 

pro ochranu státních hranic a migraci (ANACEN)14. (MPSV, 2008a) Po vstupu ČR do 

EU došlo ke změnám v zaměstnávání a podnikání cizinců, proto bylo nutné přijmout 

opatření v podobě kontrolní činnosti zaměřené zejména na dodržování pravidel pobytu 

cizinců na našem území. Z tohoto důvodu byla BIS v roce 2008 zapojena do agendy 

udělování ZK a agendy povolení zprostředkování zaměstnání. Z dlouhodobé spolupráce 

                                                
14

ANACEN je určitý typ platformy, která se zabývá jednak aktuálními a jednak dlouhodobými problémy 
spojenými s migraci a tedy i nelegálním zaměstnáváním cizinců na území ČR. 
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orgánů zapojených do MOPNZC bylo potvrzeno, že nelegální zaměstnávání na území 

ČR je dlouhodobě vysoce organizovanou činností. (MPSV, 2010a)

V roce 2009 vzhledem k projevům ekonomické krize a obavám o bezpečnost 

země bylo přijato opatření v podobě projektu Dobrovolné návraty. Projekt byl přijat 

zejména v souvislosti se zachováním bezpečnosti ČR a s riziky vyplývající ze situace 

způsobené nadměrným propouštěním zahraničích pracovníků. (MV, 2010j) Vzhledem 

k tomu, že se očekávalo snížit počet pracovních povolení v roce 2009 až o 70 000 a do 

projektu bylo zapojena pouze 1 920 legálně pobývajících cizinců, myslím, že projekt 

zásadním způsobem nijak neovlivnil situaci na trhu práce. Aby projekt dokázal zmírnit 

rizika bezpečnosti a rizika vyvolaná propouštěním na trhu práce, muselo by se do 

projektu zapojit mnohem více uchazečů. 

6.2.2.4 Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO se v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců řídí zákonem 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. MPO má na starosti dozor nad vstupem 

cizinců do podnikání a provozováním jejich živnosti. (MPSV, 2010a) 

Dle živnostenského zákona může na území ČR podnikat zahraniční osoba za stejných 

podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba. Zahraniční fyzická osoba musí 

doložit také, že nemá daňové nedoplatky na sociálním pojistném a na daních. Dále musí 

doložit, že má povolení k pobytu za účelem podnikání. 

Kontroly živnostenského oprávnění provádí jednotlivé živnostenské úřady. 

Jejich cílem je odhalit nejen nelegální podnikání cizinců, ale také mají přispět 

k povědomí o povinnostech, které plynou z živnostenského zákona. (MPSV, 2010a) 

V následující tabulce můžeme vidět výsledky kontrolní činnosti MPO v letech 

2007 až 2009.

Tabulka č. 12: Kontrolní činnost MPO v letech 2007 až 2009

Počet 
vydaných 

ŽO

Počet 
kontrol

Počet 
zkontrolo-

vaných 
FO

Z toho Počet 
zkontrolo-

vaných 
PO

Z toho

Porušení 
zákona u 

FO

Zrušeno 
ŽO

Porušení 
zákona u 

PO

Zrušeno 
ŽO

2009 70 731 5 880 4 515 3 185 331 1 365 884 115

2008 61 261 5 906 4 392 2 373 142 1 514 734 67

2007 53 997 6 052 3 685 - - 2 367 - -

Zdroj: MPSV (2008, 2010a, 2010b)
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Jak je z výše uvedených čísel patrné, počty zkontrolovaných živnostníků oproti 

počtu vydaných ŽO jsou zanedbatelné. Počet zkontrolovaných živnostníků v roce 2009 

činil pouhých 8 % vydaných ŽO. V oblasti živnostenských oprávnění by bylo do 

budoucna vhodné zvýšit počet zkontrolovaných osob.

Živnostenské podnikání je jedním z nejčastějších způsobů, při kterém dochází ke 

zneužívání pobytového oprávnění cizinců v ČR. Cizinci vykonávají činnosti na základě 

živnostenského oprávnění (dále jen ŽO), avšak tyto činnosti vykazují znaky závislé 

práce, která by tedy měla být prováděna na základě pracovně právního vztahu a tudíž by 

cizinec měl pro danou činnost mít pracovní povolení či zelenou kartu. Cizinci často po 

neúspěšném získání pracovního povolení volí cestu prostřednictvím získání ŽO jako 

možnost, jak částečně legalizovat jejich pobyt a práci na území ČR. V případě řady 

cizinců se tak jedná o účelový krok a dochází k porušení zákoníku práce a cizinec 

neplní účel pobytu. Vyššímu počtu žádostí o ŽO nahrává i fakt, že získání ŽO  je 

nepoměrně jednodušší v porovnání s pracovním povolením. (MPSV, 2010b) Tuto 

skutečnost potvrzuje i praxe. Počet cizinců v pozici zaměstnanců tj. evidovaných na ÚP 

se snižuje, zatímco počet vydaných ŽO se zvyšuje. V počtu vydaných ŽO dominují 

nejvíce dvě občanství a to Vietnam (35 590) a Ukrajina (26 223). Následující graf 

znázorňuje vývoj počtu cizinců v postavení zaměstnanců a živnostníků v letech 

1999 až 2009.

Graf č. 2: Vývoj počtu zaměstnaných v ČR v letech 1999 - 2009

Zdroj: ČSÚ (2010b)
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6.2.2.5 Ministerstvo financí

Celní správa České republiky se řídí zákonem č. 185/2004 Sb. o celní správě. 

Jak uvádí zákon, celní správu tvoří Generální ředitelství cel (dále GŘC) s 

celorepublikovou působností, které je podřízeno ministerstvu financí. Dalšími orgány 

Celní správy jsou celní ředitelství a celní úřady. Celní správa České republiky působí 

v oblasti zaměstnávání cizinců v rámci ověřování, zda cizinci vykonávající pracovní 

činnosti na základě pracovně právních vztahů nebo jiné smlouvy a mají k této činnosti 

příslušné pracovní povolení či Zelenou kartu. Celníci mají při těchto kontrolách 

pravomoc kontrolovat také povolení k pobytu každého z kontrolovaných cizinců. Pokud 

při kontrole dojde k odhalení nedostatků či porušení zákona o zaměstnanosti, předávají 

celní úřady podněty k zahájení správního řízení a případné vymezení pokuty příslušným 

úřadům práce. Prokázání zjištění porušení zákona o zaměstnanosti může provést pouze 

úřad práce ve správním řízení. Přehled provedených kontrol GŘC v letech 2007 až 2009 

znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka č. 13: Kontrolní činnost GŘC v letech 2007 - 2009

Počet 
kontrol

Zkontrolováno 
cizinců

Z celkového počtu zkontrolovaných 
cizinců odhaleno:

Porušení zákona 
o zaměstnanosti

Porušení zákona 
o pobytu

2009 1 632 6 203 1 966 54

2008 1 727 6 881 2 340 91

2007 1 865 5 390 1 547 162

Zdroj: MPSV (2008, 2010a, 2010b)

GŘC nad rámec běžných kontrol provdání minimálně 2x ročně celorepublikové 

kontrolní akce. V roce 2008 byly kontroly zaměřeny na prověření cizinců ve 

stavebnictví, zemědělství, lesnictví a stánkovém prodeji. V roce 2009 byly akce 

směřovány do oblasti zdravotnictví a průmyslových zón. GŘC se již od roku 2007 snaží 

o přenesení kompetencí v případě projednávání správních řízení porušení zákona o 

zaměstnanosti. Z hlediska zvýšení efektivity kontrol nechce být pouze kontrolním 

orgánem, ale chce mít pravomoc i v oblasti řešení správního řízení. MPSV však vzneslo 

námitky k návrhu a dosud nebylo dosaženo shody mezi GŘC a MPSV. (MPSV 2008, 

2010a, 2010g)
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Kapitola 6 představila vývoj pracovní migrace od roku 1989 až po současnost. 

Jak bylo uvedeno, ČR zaujímala postoje k pracovní migraci dle vývoje a situace na trhu 

práce. Od roku 2003 došlo  v ČR k přijetí a spuštění tří významných programů, které 

měli podpořit legální migraci a snížit možnou nelegální migraci. Kapitola umožnila 

bližší seznámení s institucionálním a právním rámcem. Správně nastavená legislativa by 

měla dokázat používat své kontrolní a sankční mechanismy a přispívat tak k omezování 

nelegálního zaměstnávání. V kapitole jsem také představila institucionální rozložení 

působnosti jednotlivých ministerstev působících v oblasti zaměstnanosti. Následující 

kapitola bude vycházet především z uskutečněných rozhovorů, které budou reflektovat 

současnou situaci v oblasti zaměstnávání cizinců z pohledu zmiňovaných respondentů. 
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7 Analýza nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR

Jedním z důvodů, proč na trhu existuje nelegální zaměstnávání, je nerovnováha 

mezi poptávkou po práci a nabídkou práce. Bude-li na trhu práce stále patrná silná 

poptávka po nelegální pracovní migraci, bude boj s nelegálním zaměstnávání významně 

stížen. Nelegální zaměstnávání je poměrně tolerovaným jevem mezi českou veřejností. 

Nelegální aktivity migrantů představují menší část trhu práce na černo, ale jsou bohužel 

ze strany státu a mediálních organizací více viditelnější. (Fassmann, 2008) 

7.1. Motivy nelegálního zaměstnávání cizinců na straně 

poptávky po práci

K nelegálnímu zaměstnávání přispívají jak poptávka po práci, tak nabídka práce. 

Většina studií se však zaměřuje spíše na vysvětlení nabídky práce. Jak ale uvádí 

Fassmann (2008), je důležité zaměřit se také na poptávku po práci. Pokud bude 

převažovat poptávka po práci cizinců, boj  s nelegálním zaměstnáváním nebude snadný. 

Na trhu práce dochází ke změně struktury práce na černo, protože ta zůstává mimo jiné 

především v tradičních odvětvích jako jsou zemědělství, stavebnictví či menší 

průmyslová odvětví. Dochází však ale také k růstu i v nových odvětví, jako jsou 

personální služby v podobě úklidu nebo péče o děti či staré osoby. 

Firmy většinou zvyšují poptávku po práci v případě, kdy se jedná o reakci na 

změnu určité ekonomické či legislativní situace. Pokud firma nelegální činnost 

neprovádí od svého začátku působení na trhu práce, ale vedou ji k tomu pouze 

ekonomické motivace, nejedná se o poptávku nelegální ze své podstaty. 

(Fassmann, 2008)

Ekonomické motivace vedoucí k poptávce po nelegální práci se rozdělují na 

motivace vedoucí ke snížení personálních nákladů podniku a na motivace, které plynou 

z přizpůsobení se prostředí na trhu práce. Nejčastější podněty a následně intenzita 

faktorů vedoucích k poptávce po nelegálních pracovnících znázorňuje následující 

tabulka. V oblasti nákladové motivace neboli snahy minimalizovat náklady je 

nejvýznamnějším faktorem vztah mezi produktivitou práce a náklady práce, tedy 

mzdou. Pokud náklady práce výrazně rostou neúměrně k produktivitě práce, firmy se ve 

snaze udržet co nejnižší náklady uchylují k zaměstnávání nelegálně. Nelegální práce se 
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tedy nejčastěji vyskytuje v oborech s nízkou produktivitou práce. Snížení personálních 

nákladů je pro firmy nejjednodušší způsob, jak v krátkém čase a s minimem 

dodatečných nákladů snížit celkové náklady firmy. (Fassmann, 2008) Hlavní podněty, 

které vedou k poptávce po nelegální práci znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 14: Hlavní podněty vedoucí k poptávce po nelegální práci

Druh motivace
Intenzita

střední silná

Nákladová motivace

• vztah mezi náklady práce a produktivitou +

• konkurence prostřednictvím nákladů +

• daňový tlak +
• hospodářský výsledek, postavení na trhu v roli 
"ovládaného" +

Přizpůsobení se ekonomickému prostředí

• disponibilní pracovní síla (nelegální nabídka práce) +

• lokální omezenost činnosti +

• slabá kvalifikace pracovní síly +

• tíha pracovních předpisů +

• městská struktura +

Zdroj: Fassmann (2007)

Jak uváděli někteří respondenti z řad pracovníků ÚP, hlavním důvodem 

zaměstnavatelů pro nelegální zaměstnávání cizinců je ušetření nákladů na pracovní sílu 

a také na administrativu. V případě zaměstnání cizinců jsou dle výpovědí cizincům 

vypláceny nižší mzdy, než kdyby zaměstnavatelé zaměstnali na dané pozice české 

pracovníky. Tudíž zaměstnavatel při nelegálním zaměstnání ušetří na výši mzdy, dále 

na povinném pojistném, protože za nelegálně zaměstnané cizince jej nebude odvádět. 

Kdyby zaměstnával cizince legálně, vznikly by zaměstnavateli patrně i náklady spojené 

s administrativou, která souvisí se zařízením povolení pro cizince a vyřízením dalších 

formalit nutných pro zaměstnávání cizinců. 

Úsporů nákladů na pracovní sílu a administrativu v případě najmutí cizince

nelegálně názorně uvedu na příkladu (výpočet mzdy znázorňuje následující tabulka). 

Na stránkách integrovaného portálu MPSV byl 18. 12. 2010 zveřejněn inzerát na 

15 volných pracovních míst na pozici soustružník kovů (seřizovač a obsluha, 

kovoobráběč) pro jednoho zaměstnavatele. Daný zaměstnavatel nabízel mzdu 

12 500 Kč při dvousměnném provozu a požadoval střední odborné vzdělání. Pokud 

bychom uvažovali, že tento zaměstnavatel nevyužije úřad práce pro zveřejnění 
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pracovního místa, ale zvolil by cestu najmutí pracovníků nelegálně, tak by při 

zaměstnání 15 pracovníků a mzdě 12 500 Kč ušetřil za rok na pojistném 765 000 Kč. 

Tuto částku získáme, pokud výši sociálního a zdravotního pojistného, kterou ze mzdy 

odvádí zaměstnavatel (3 125 Kč a 1 125 Kč), vynásobíme zmiňovanými 15 zaměstnanci 

a následně 12 (předpoklad zaměstnání pracovníků po dobu 1 roku). Kdyby daný 

zaměstnavatel zaměstnával cizince nelegálně, mohl by jim vyplácet mzdu nikoliv 

12 500 Kč, ale pouze 10 674 Kč, protože tolik by činila jejich skutečná čistá mzda při 

zaměstnání legální cestou. Za tuto mzdu by vlastně cizinec byl ochoten legální cestou 

pracovat. Při 15 zaměstnancích a 12 měsících by na mzdových nákladech zaměstnavatel 

ušetřil dalších 328 680 Kč. Celkem by za rok ušetřil 1 093 680 Kč. 

Tabulka č. 15: Výpočet mzdy – soustružník kovů

Výpočet čisté mzdy

Zaměstnanec Zaměstnavatel

Hrubá mzda 12 500 12 500

Sociální pojištění -813 3 125

Zdravotní pojištění -563 1 125

Záloha na daň -2 520

Sleva na dani 2 070 Mzdové náklady

Částka k výplatě 10 674 16 750

Zdroj: Vlastní výpočty

Zaměstnavatel však musí počítat se sankcemi z případného nelegálního 

zaměstnávání cizinců. Při zaměstnávání 15 nelegálních zaměstnanců by mohly při nově 

stanoveném trestním zákoně zaměstnavateli hrozit i trestní sankce. Výše pokuty za 

nelegální zaměstnávání cizinců může být udělena do výše 5 milionů Kč. Zaměstnavatel 

tedy musí porovnat riziko odhalení se ziskem v podobě ušetření nákladů. Ve 4. čtvrtletí 

2009 bylo na trhu práce evidováno 1 346 185 ekonomických subjektů. Pokud 

nezahrneme živnostníky a družstva, jejichž kontroly nejsou v kompetenci pracovníků 

ÚP, činil počet ekonomických subjektů 389 382. V roce 2009 bylo provedeno ÚP 

provedeno celkem 11 149 kontrolních akcí. Pravděpodobnost odhalení tohoto 

zaměstnavatele by činila 2,86 % při vyjmutí živnostenského podnikání a družstev, 

a 0,83 % při zahrnutí všech ekonomických subjektů působících na trhu práce.
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Nákladové motivace mívají nižší dosah než motivace přizpůsobení podniku 

danému prostředí. Samotné působení nelegální pracovní síly (nabídky práce) na trhu  je 

jednou z podmínek realizace poptávky po práci. Nelegální zaměstnávání nese možná 

rizika, proto je postaveno na vzájemné důvěře. Důležitou roli zde hrají známosti, 

doporučení, bez kterých zaměstnavatel případného uchazeče o dané místo nenajme. 

Toto je hlavní důvod, pro který zaměstnavatelé najímají nelegálně cizince než-li legální 

pracovníky (zahraniční i domácí). (Fassmann, 2008) Jak uváděl respondent OD3,

dalším důvodem pro nelegální zaměstnání pracovní síly mohou být institucionální či 

legislativní změny a překážky. Dle respondenta je takovou překážkou například čas. 

Vyřízení všech formalit legální cestou může trvat několik měsíců či rok a daný 

zaměstnavatel v boji s konkurencí nemá čas čekat, až zaměstnanec všechna povolení 

vyřídí. 

7.1.1 Motivy vedoucí k zaměstnávání cizinců

7.1.2.1 Nižší mzdy 

Hlavním motivem pro zaměstnavatele zůstává nejen to, že cizinci nabídne nižší 

mzdu než-li českému uchazeči, ale také to, že na určitá pracovní místa není možné 

české uchazeče sehnat. Jak uváděli respondenti z řad pracovníků ÚP a OD1 a OD3, 

o pracovní místa ve zpracovatelském průmyslu či stavebnictví není ze strany českých 

uchazečů zájem. Tento fakt přisuzovali zejména tomu, že zaměstnavatel schválně 

nabídne tak nízkou mzdu, za kterou čeští uchazeči nebudou chtít pracovat. Jak uvedl 

respondent OD1, např. cizinci z bývalého Sovětského svazu jsou za tyto mzdy ochotni 

pracovat, protože v jejich zemích jsou mzdy mnohem nižší. 

Někteří respondenti vyjádřili v rozhovorech své hodnocení tohoto motivu. 

Dle respondenta ÚP1 tento motiv není správný. Zaměstnavatelé by neměli využívat 

nízkých mezd jako prostředku, jak najmout cizince namísto českého uchazeče. 

Správným motivem pro zaměstnávání cizinců by mělo být, že dané pozice nejsou 

obsaditelné z nedostatku profesí na českém trhu práce. 
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7.1.2.2 Chybějící profese na českém trhu práce

Jak respondent ÚP1 podotkl, v Brně je řada velkých projektů uskutečňována 

pomocí zaměstnání velkého množství cizinců zejména proto, že určité profese 

na českém trhu nejsou. Jedná se například o profese obráběč, zedník či svářeč. Jak uvedl 

respondent OD1, v ČR není téměř žádný zájem studovat technické obory. Řada 

studentů směřuje na střední školu a následně školu vysokou. O klasické technické obory 

je stále menší zájem zejména z důvodu nízké prestiže. V ČR chybí politika, která by 

učňovské obory propagovala. Je tedy logickým důsledkem, že zaměstnavatelé 

zaměstnávají a budou nadále zaměstnávat cizince právě v profesích, kde chybí čeští 

uchazeči. 

7.1.2.3 Flexibilita a pracovní mobilita

Jak uváděli dotázaní respondenti z řad pracovníků ÚP, odborníků, ale také 

zaměstnavatelů, ze strany cizinců je pozitivním faktorem, že jsou ochotní pracovat 

ve zhoršených pracovních podmínkách. Jak podotkl respondent Z1, cizinci jsou ochotni

pracovat například v prašném či chladném prostředí (např. mrazírny). Dle respondenta 

ÚP4 cizinci přichází do ČR především kvůli výdělku, proto jsou ochotni pracovat 

v noci, přesčas, ve směnném provozu či o víkendech nebo svátcích. Tuto skutečnost 

potvrdil i respondent Z2, který poukázal na to, že cizinci by nejraději pracovali i více 

jak 12 hodin denně, aby si vydělali. Respondent dále zmínil, že cizinci nebývají 

nemocní tak často jako čeští pracovníci, tudíž nevzniká potřeba hledat si za ně náhradu.

Cizinci nejčastěji vykonávají fyzicky náročné práce nebo práce s nízkým 

sociálním statusem, o které mezi Čechy není zájem. Respondent ÚP4 současně 

zpochybnil, že by cizinci brali Čechům práci. Jak dále uvedl respondent Z1, jehož 

obchodní činnost je distribuce a dovoz ovoce, nejvíce poptávají uchazeče, kteří budou 

pracovat u pásu v chladném prostředí a třídit ovoce a následně jej skládat 

do připravených přepravních boxů. 

V době před krizí z řad českých uchazečů nebyl o tato místa zájem, proto svoji 

poptávku uspokojovali právě cizinci. Od začátku roku 2009 zaznamenali zvýšený zájem 

i z řad českých uchazečů, bohužel jim však nemohli vyhovět z důvodu pozastavení 

náboru zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrdili také respondenti ÚP1 a ÚP4, kteří 
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shodně odpověděli, že v době probíhající ekonomické krize zaznamenali vyšší zájem 

o pracovní místa, o které dříve z řad Čechů nebyl téměř žádný nebo nepatrný zájem. 

S flexibilitou cizinců souvisí i pracovní mobilita. Jak zmiňoval respondent Z1 

a Z3, cizinci jsou ochotnější dojíždět za prací více než Češi. Respondent Z1 pro své 

zaměstnance zajistil autobusovou dopravu k nejbližší stanici metra. Dále pro své 

zaměstnance, kteří jsou tvořeni z velké části cizinci, zařídil ubytování v ubytovně 

v nedaleké vesnici, kam autobus také zajíždí. I přes možnost zajištěné dopravy na metro 

se čeští pracovníci velice často vymlouvají na špatnou dopravní dostupnost 

do zaměstnání. Respondent ÚP1 uvedl, že v případě cizinců je velice časté, že jeden 

z cizinců si pronajme dodávku, kterou poté využívá na svoz více cizinců do a z práce. 

7.1.2 Motivy vedoucí k nelegálnímu zaměstnávání cizinců

V rámci projektu Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů 

v Česku měli experti přiřadit významnost důvodům nelegálních aktivit na českém trhu 

práce. Zjištěné skutečnosti znázorňuje následující tabulka, ve které jsou představeny 

nejvíce a nejméně významné důvody nelegálního zaměstnávání v ČR. Důvody, které 

experti označili za nejvýznamnější, bychom mohli zařadit do kategorie poptávky 

po práci, o které jsem se zmiňovala výše. Jak je z tabulky patrné, největší význam 

experti přisuzují „pull“ faktorům, které jsou spojeny se silnou lobby zprostředkovatelů a 

následně se silnou poptávkou českých zaměstnavatelů. V neposlední řadě byla jako 

velice významný důvod zmíněna skutečnost, že nelegální zaměstnávání je tolerovaný a 

častý jev mezi českými pracovníky. Silnou poptávku podporuje také skutečnost, 

že procedura legálního zaměstnání je považována za komplikovanou a zatíženou 

zbytečnou byrokracií.
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Tabulka č. 16: Nejvíce a nejméně významné důvody nelegálních ekonomických aktivit 

cizinců v ČR

Nejvýznamnější důvody
Průměrná 

významnost

Zavedená silná lobby zprostředkovatelů ("klientů") 1,70

Silná poptávka po nelegální (levné a flexibilní) zahraniční pracovní síle zejména v 
oblasti fyzicky náročných prací

1,78

Nelegální zaměstnávání i samotných občanů Česka je poměrně rozšířeným jevem 1,82

Procedura zisku legálního pracovního povolení je komplikovaná a zatížena zbytečnou 
byrokracií

2,00

V zemích původu nelegálních migrantů existují silné "push" faktory spjaté především s 
ekonomickou nevyspělostí a politickou nestabilitou (případně i vnitřními konflikty), 
které vyhánějí místní občany i do Česka

2,29

V Česku chybí efektivní "migračně-administrativní" režim pro dočasnou pracovní 
migraci

2,36

Nejméně významné důvody
Průměrná 

významnost

Využívání Česka jako tranzitivní země při cestě dále na západ 3,52

Migrace za prací do Česka je tradiční aktivitou (zejména pro Ukrajince ze západní 
části Ukrajiny)

3,29

Vstup na území Česka je velmi jednoduchý 3,00

Kulturní a hlavně jazyková blízkost působí jako silní migrační magnet především pro 
mnohé občany slovanských post-komunistických zemí střední a východní Evropy

2,95

Již zjištěné nelegální zaměstnávání je ze strany českého státu málo legislativně 
postihováno - "mírná legislativa"

2,95

Hodnocení od 1 (klíčový důvod) do 5 (nepodstatný důvod), II.kolo Delfy, N=23

Zdroj: Drbohlav, Lachmanová (2008)

7.2 Motivy zaměstnávání cizinců na straně nabídky 

práce

7.2.1 Motivy vedoucí k nabízení práce v cizí zemi

Příčiny pracovní migrace jsou spojeny, jak uvádí neoklasická teorie, zejména s 

„push-pull faktory“, které působí jak ve zdrojové zemi, tak v zemi cílové. Mezi 

push faktory, neboli faktory, které migranty vytlačují ze země původu, patří zejména 

nízké mzdy, nízká životní úroveň, nedostatek ekonomických a pracovních příležitostí, 

často pak i vysoká nezaměstnanost. Z mimoekonomických faktorů se do této skupiny 

řadí zejména politická situace dané země a válečné či národnostní konflikty. Do skupiny 
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pull faktorů, tedy faktorů, které naopak migranty lákají do cílové země, zahrnujeme 

lákavou pracovní nabídku, silnou poptávku po pracovní síle, příznivější ekonomické 

prostředí, možnost vyššího výdělku a vyšší životní úrovně. U migrantů s nižším 

vzděláním, kteří migrují zejména z ekonomického důvodu. U migrantů s vyšším 

vzděláním pak převažují i psychologické důvody. V této oblasti se jedná například o 

získání nových zkušeností či poznávání nového.

Jak bylo zmíněno, hlavním důvodem k pracovní migraci je pro migranty 

zejména ekonomický motiv. Země, ze kterých migranti do ČR přicházejí, můžeme řadit 

mezi méně vyspělé či zaostalé (například Vietnam, Mongolsko, Uzbekistán apod.). 

V těchto zemích není dobrá ekonomická ani životní situace, dá se říci, že obyvatelé se 

potýkají s chudobou (Vietnam) či špatnou situací na trhu práce v podobě nízkých mezd 

(Ukrajina). Největší počty migrantů směřují do ČR zejména z východních, bývalých 

post-sovětských zemí. Jak uvádí Lupták (2008), na Ukrajině v roce 2006 byly 

vypláceny za kvalifikovanou práci až dvakrát či třikrát nižší mzdy než za 

nekvalifikovanou práci v zahraničí (např. Itálie, Polsko, Česko, Španělsko).

Do oblasti ekonomických motivů můžeme zařadit i motiv životní úrovně. 

Migranti, kteří odchází ze své země, odchází nejen kvůli nízkým mzdám, ale i kvůli 

nízké životní úrovni, která je odrazem nízkých mezd. Pracovní migranti prostřednictvím 

dosažení vyšších mezd počítají s tím, že budou moci žít důstojnější život a zvýší se tak 

životní úroveň nejen jich samotných, ale i celé rodiny.

Pokud budeme brát ekonomický motiv, migranti se rozhodují s přihlédnutím 

k ekonomické situaci v cílové zemi. Svoji roli tedy kromě výše mezd hrají i míra 

nezaměstnanosti či ekonomický blahobyt země. K výrazné pracovní migraci dochází 

zejména v období, kdy se země nachází v expanzi a na trhu není vysoká míra 

nezaměstnanosti. V době expanze se uskutečňuje řada projektů, vznikají nové pracovní 

příležitosti, čehož si pracovní migranti jsou vědomi. Pokud bude v ČR panovat vysoká 

nezaměstnanost, dá se předpokládat, že vlny nově příchozích pracovních migrantů se 

budou spíše snižovat. Snižování počtu nově příchozích však neznamená, že se bude 

snižovat i nelegální zaměstnávání, které naopak může v době ekonomické krize nadále 

přetrvávat či se spíše zvyšovat. 

Dalším významným důvodem při rozhodování o nabídce práce je kulturní 

blízkost. Pracovní migranti při svém výběru přihlížejí nejen k minulému, ale i 
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současnému vývoji země. Pro bývalé post-sovětské země hraje svoji roli skutečnost, že 

v bývalém Československu od roku 1948 vládla komunistická strana a Československo 

bylo součástí sovětského bloku. V případě post-sovětských zemí je ČR blízká i 

jazykovou blízkostí, protože čeština stejně jako ruština patří do skupiny slovanských 

jazyků.

V případě špatné politické situace a například náboženských či jiných konfliktů 

pak volí ČR pro její politickou stabilitu. V ČR panuje systém tržního hospodářství, které 

je založeno na svobodě podnikání a svobodném soukromém vlastnictví. Pracovní 

migranti, kteří pocházejí z politicky nestabilního či dokonce válečného území, vidí 

v ČR možnost žít poklidným a svobodným životem. 

7.2.2 Motivy vedoucí k nabízení práce nelegálně v cizí zemi

Nabídka práce je tvořena migranty, kteří nabízejí svoji práci na českém trhu 

práce. Pro nabízení práce nelegálně je hlavním důvodem ekonomický motiv. 

Ekonomický motiv bývá doprovázen či podpořen nemožností sehnat práci na českém 

trhu práce legální cestou. Někteří cizinci nabízí práci nelegálně od prvopočátku, tzn. 

existují případy, kdy cizinci vstoupí do ČR nelegálně. V posledních letech však těchto 

případů výrazně ubývá, cizinci vstupují do ČR na turistická víza a až poté vstupují 

do nelegality. Pro cizince je nabídka nelegální práce vidinou získání vyšších výdělků. 

Za to, že jsou ochotni pracovat nelegálně a vystavit se riziku vyhoštění, očekávají vyšší 

odměny. Z titulu nelegality není prokazatelné, že skutečně tyto mzdy jsou nelegálním 

migrantům vypláceny. V praxi se respondenti setkali spíše s případy, že zaměstnavatel 

využívá toho, že cizinci nemají jinou možnost než pracovat nelegálně a od toho se 

odvíjí i výše příjmů. Nelegální práce je tedy nabízena, pouze pokud probíhá současně 

poptávka po ní. Výkon nelegální práce vyžaduje určitou míru důvěry mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Práce je proto často nabízena prostřednictvím 

sociálních či zprostředkovatelských sítí.

Jak uvádí Fassmann (2007) za zmínku stojí i motivace existence snadných 

příležitostí, která nebývá v literatuře často uváděna. Zmiňuje zejména, že „benevolence, 

nezájem či liknavý přístup oficiálních orgánů v potírání práce na černo má velkou 

schopnost vyvolat ve společnosti výrazný „halo efekt“, který sám o sobě přispívá 

k dalšímu nárůstu těchto činností“ (Fassmann, 2007, str. 210). S touto skutečností 

souvisí i míra společenské tolerance práce na černo v dané zemi.
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7.3. Důsledky nelegálního zaměstnávání

7.3.1 Negativní dopady pro stát

Jak bylo již výše uvedeno, jedním z důsledků nelegálního zaměstnávání je 

snížení příjmů státu z pojistného a daní. Pokud zaměstnavatel najme pracovníka 

nelegálně, nebude za něj odvádět zdravotní a sociální pojistné. Nelegálnímu 

zaměstnanci bude vyplácena mzda přímo „na ruku“. Díky tomu stát přijde o část svého 

příjmu. Pokud se státu sníží příjmy v podobě daní a pojistného, bude to znamenat, že 

vzrostou jeho výdaje, které nebude čím financovat. 

Dalším významným důsledkem nelegálního zaměstnávání cizinců pro ČR jako 

cílovou zemi zůstává fakt, že čeští pracovníci musí čelit nespravedlivému přístupu, 

protože jsou často v nevýhodném postavení vůči nelegálním pracovním migrantům 

případně firmám, které tyto nelegální migranty zaměstnávají (Drbohlav, 2008). 

Negativním dopadem je také skutečnost, že „tolerance“ nelegálního zaměstnávání a 

nedostatečná kontrola umožní zvyšování počtu nelegálních pracovních migrantů. 

Nelegální migranti mohou této skutečnosti využít a přilákat do ČR další migranty, kteří 

zvýší počty nelegálně pracujících a umocní tak ještě problém nelegálního zaměstnávání.

Neméně významný negativní dopad představuje nárůst kriminality a 

organizovaného zločinu. Nelegální pracovní migranti mohou snáze spadnou do 

kriminálních sítí a jejich aktivit (Drbohlav, 2008). U migrantů přicházejících z bývalých 

post-sovětských zemích je rozšířeným typem zaměstnávání prostřednictvím klientského 

systému. Jak je známo, klientský systém je následně napojen na organizovaný zločin. 

Právě zapojení Bezpečností informační služby do MOPNZC a vzájemná spolupráce je 

ovlivněna působením organizovaných skupin zapojených v nelegálním zaměstnávání 

migrantů. Zejména v případě krize pak role bezpečnosti státu vyvstává více do popředí.
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Schéma aktérů zapojených do klientského systému a jejich vzájemné vazby 

znázorňuje následující graf 3. 

Graf č. 3: Schéma hlavních aktérů klientského systému v ČR

Zdroj: Čermáková (2008)

Nárůst kriminality a organizovaného zločinu by mohl následně vyústit 

v narušení celé společnosti. Odhalování a boj s organizovaným zločinem nejen 

v případě nelegálního zaměstnávání má v ČR na starosti BIS, která spadá pod 

Ministerstvo vnitra. Jak uvedl respondent OD3, i BIS na setkání MOPNZC seznamuje 

ostatní resorty se svými problémy a prostředky, kterými se snaží působit nápravu a 

obnovu bezpečnosti. Nejvýznamnější negativní důvody nelegálního zaměstnávání 

shrnuje následující tabulka. 

Tabulka č. 17: Nejvýznamnější negativní důvody plynoucí z nelegálního zaměstnávání 

cizinců v ČR

Nejvýznamnější negativní důvody

• Daňové úniky

• Nepřijatelné pracovní podmínky nelegálních cizinců (včetně platové 
diskriminace)

• Rozvoj šedé ekonomiky

• Rozšiřování nepřijatelných pracovních podmínek na legálně zaměstnané 
(cizince i Čechy)

• Tolerantní klima v české společnosti vůči porušování práva (včetně 
akceptování nelegální práce)

• Poškozování podnikatelského prostředí - nespravedlivé konkurenční výhody 
plynoucí ze zaměstnávání nelegálních migrantů

Zdroj: Drbohlav, Lachmanová (2008)

Organizovaný zločin

Zaměstnavatelé migrantů

Migranti z post-sovětského svazu Subjekty vytvořené klienty

Klient
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Negativní dopady z nelegálního zaměstnávání, které plynou pro stát, nabývají 

největší významnosti v případě krácení daní a pojistného, narušení hospodářské soutěže 

a dále mzdového dumpingu. Negativní dopady nelegální pracovní migrace zasahují 

nejen stát, ale i samotné migranty. Těmto dopadům bude věnována následující kapitola.

7.3.2 Negativní dopady pro migranty

Mezi nejvýznamnější negativní dopady působící na samotné migranty 

respondenti z řad odborníků jmenovali zejména časté případy vykořisťování, které jsou 

patrné zejména mezi krajany, u post-sovětských migrantů pak především v podobě 

zmiňovaného klientského systému. Z provedených výzkumů a dotazování migrantů se 

ukázalo, jak vypověděl respondent OD3, že nejčastěji probíhá vykořisťování 

od prostředníků či zahraničních pracovních agentur. 

Zprostředkovatelé nebo například ukrajinské agentury práce provádí nábory 

samotných migrantů již v jejich vlasti. Tito migranti, jak uváděl, mívají velice často 

špatné pracovní podmínky, jsou ubytování po několika desítkách a často jim je 

vyplácena nízká mzda. Za možnost příchodu pracovat do ČR cizinec zaplatí nemalé 

peníze, a tak mu často nezbývá nic jiného než tvrdě pracovat, aby co nejdříve zplatil 

peníze za příchod a poté se pokusil vymanit z područí vykořisťujících.

Dle respondenta OD1 migranti z bývalých post-sovětských zemí nevidí 

v podobě klientského systému něco špatného. Zejména Ukrajinci nejsou zvyklí využívat 

služeb různých neziskových a odborných center, protože mezi nimi panuje nedůvěra 

v něco, co je zadarmo. Klientovi, který působí v ČR, byli většinou doporučeni od svých 

příbuzných či známých. Pokud nedochází k závažnému stupni vykořisťovaní, 

nepovažují to tito migranti za problém. Dotázaní respondenti z řad zahraničních 

pracovníků ve čtyřech případech uvedli, že jsou zaměstnáni prostřednictvím klienta, 

který za ně všechno vyřizuje. Respondenti vůbec nevěděli, jaké formality mají mít 

vyřízeny, protože všechny formality za ně vyřizoval klient. Tito respondenti pracují 

na pozici uklízeč/ka, pokojská a ve stavebnictví.

Pod známky vykořisťování patří i zhoršené pracovní podmínky. Jak uvedl 

respondent OD1, který získal informace při rozhovorech z cizinci v rámci 

uskutečněných projektů, nelegální pracovní migranti pracují často i více jak 14 hodin 

denně. V případě migrantů se dále jedná, jak již bylo zmíněno, o manuální, fyzicky 
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náročnější a nízkokvalifikované práce. Jak z rozhovorů vyplynulo, někteří migranti, aby

zaplatili náklady spojené s cestou do ČR a ubytováním, mají dvě práce. Tito cizinci 

v důsledku nelegální práce dosahují nižší kvality života a mají nedostatek času na 

osobní život.

Migranti se musí skrývat a stále si dávat pozor, aby nebyli odhaleni. 

Pro migranty z titulu nelegality plyne zásadní negativní dopad v podobě vyloučení ze 

společnosti. Cizinci tak mají malou či téměř žádnou šanci se integrovat do společnosti. 

Nelegální pracovní migranti velice často navazují kontakty pouze s krajany, se kterými 

vykonávají stejnou práci. Dochází tedy k jejich vydělení, nemožnost integrovat se 

do české společnosti a zároveň je pravděpodobnost výraznějšího tlaku ke vzniku 

etnických komunit. 

Pro samotné migranty je nejvýznamnějším negativním dopadem odtržení od 

rodiny. Jak uváděli respondenti ZP1 a ZP2, bylo pro ně těžké přijít do ČR a své děti 

nechat na území Ukrajiny u rodinných příslušníků. Jak respondenti uváděli, první roky 

po příchodu do ČR neměli téměř možnost se vrátit do své země. Teprve v posledních 

letech došlo ke zlepšení situace a jednou až dvakrát do roka si mohou dovolit  na měsíc 

až dva odjet zpět na Ukrajinu, kde pobývají s členy rodiny. Tito migranti již trvalý 

pobyt, proto mohou svoji zemi navštívit častěji. 

V případě nelegálních migrantů, kteří nemají povolení k pobytu pak vzniká 

problém právě v možnosti opustit ČR a jet do své rodné země. Po opuštění ČR a 

případném návratu zpět hrozí jejich odhalení, za které by následovalo správní řízení a 

pravděpodobně vyhoštění ze země. V případě nelegálního pobytu nemohou cizinci 

podat žádost o sloučení rodiny a přivést do ČR své děti či jiné rodinné příslušníky. 

Cizinec v ilegalitě ztrácí možnost osobního kontaktu se svojí rodinou, která se nachází v 

zemi původu.  

Respondent ZP3, který má již v ČR legální pobyt uváděl, že jedno ze svých dětí 

se snaží do ČR přivést za účelem sloučení rodiny. Již rok a půl čeká na vyjádření 

příslušných úřadů k jeho žádosti. Respondent ZP1 se po usilovném vyřizování dokladů 

a žádostí podařilo před 2 lety přivést do ČR svého syna, který je již plnoletý. Práce, 

které mu byly v ČR nabízeny (jednalo se zejména o pomocné práce na stavbách), 

považoval za velice namáhavé a nabízenou mzdu považoval za nízkou. Respondent 

uvedl, že jeho syn se nakonec vrátil zpět na Ukrajinu. 
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Odtržení od rodiny více vnímají zejména migranti, kteří mají rodinu, kterou 

museli zanechat v zemi původu. Naopak mladí migranti, kteří přichází do ČR a nemají 

zatím vlastní rodinu, nepovažují tento faktor za důležitý. Tito respondenti si spíše 

stěžují na to, že se potýkají s nízkými mzdami, a že od příchodu do ČR očekávali vyšší 

výdělky, než které nyní dostávají.

Dalším negativním dopadem na migranty je v případě nelegální práce chybějící 

systém sociálního zabezpečení. V případě, že by cizinec onemocněl, nebudou mu kvůli 

neplacení sociálního pojistného vypláceny sociální dávky. Existují případy, kdy cizinec 

má přiznán trvalý pobyt, ale i přesto vykonává nelegální práci. Kdyby tento cizinec byl 

zaměstnán legálně a odváděl sociální pojistné, měl by nárok na nemocenské dávky a v 

případě ztráty zaměstnání by měl také nárok na podporu v nezaměstnanosti a mohl by 

být zařazen do databáze uchazečů o zaměstnání15. 

Cizinec, který je zaměstnán legálně a nemá trvalý pobyt má nárok pouze na 

nemocenské dávky, nikoliv na podporu v nezaměstnosti v případě ztráty zaměstnání. 

Cizinci, kteří jsou zaměstnaní legálně musí mít uhrazeno zdravotní pojištění. V případě 

nelegální práce však cizinci nejsou pojištěny, tudíž v případě onemocnění hrozí i ztráta 

zaměstnání, pokud nebudou moci přijít do práce a z titulu nelegality nemají zajištěno, že 

jim zaměstnavatel dané pracovní místo zajistí i po jejich uzdravení a návratu do práce a 

nenajme si mezitím jiného cizince.

                                                
15 V databázi uchazečů ÚP o zaměstnání mohou být zařazeni pouze občané ČR, občané EU a Švýcarska, 
Lichtenštejnska a také cizinci, kteří získaly trvalý pobyt.
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7.4 Jak vnímají problematiku nelegálního zaměstnávání 

dotázaní respondenti

V následující kapitole přiblížím problematiku nelegálního zaměstnávání tak, jak 

ji vidí dotázaní respondenti. Podkladem pro tuto kapitolu mi byly především provedené 

rozhovory s respondenty. Podrobný seznam respondentů a jednotlivé scénáře rozhovoru 

jsou umístěny v příloze. Kapitola obsahuje rozbor rozhovorů se zahraničními 

pracovníky, s pracovníky úřadu práce a také odborníky. Vzhledem k tomu, 

že s respondenty z řad zaměstnavatelů se mi podařilo uskutečnit pouze tři rozhovory 

a získané informace považují spíše za méně významné, než-li informace od ostatních 

skupin respondentů, nevěnovala jsem této skupině respondentů samostatnou 

podkapitolu, ale získané informace z rozhovorů jsem zmínila v ostatních podkapitolách. 

7.4.1 Zahraniční pracovníci

V rámci rozhovorů bylo dotázáno celkem 9 respondentů, z čehož jeden 

respondent nebyl zaměstnán, ale vykonával svoji činnost na základě živnostenského 

povolení. Všechny rozhovory s cizinci byly provedeny na území Prahy a byly 

anonymní. Sedm respondentů pochází z Ukrajiny a jeden z Ruska. Výdělečná činnost 

respondentů byla v době rozhovoru následující: 1 respondent pracoval v oblasti školství, 

2 respondenti v oboru stavebnictví (z toho jeden na základě živnostenského oprávnění), 

4 respondenti pracovali v oblasti služeb (úklid, pokojská) a 2 respondenti v oblasti 

pohostinství (pomocná síla). Zjištění získaná z provedených rozhovorů budou 

reflektována v následujících kapitolách.

7.4.1.1 Srovnání pracovních aktivit doma a v ČR

Vzhledem k tomu, že 8 dotázaných respondentů pocházelo z Ukrajiny, shodně 

odpověděli, že jejich hlavním motivem příchodu do ČR byl motiv ekonomický. 

Po rozpadu Sovětského svazu ekonomika Ukrajiny utrpěla výrazný propad. V zemi se 

zastavovala průmyslová výroba a pracovníkům nebyly vypláceny mzdy. V rámci 

provedených reformních kroků a privatizace došlo k rozkrádání státního majetku. 

Než se rozpadl Sovětský svaz, patřila Ukrajina k nejvíce rozvinutým zemím sovětského 

bloku. Po rozpadu se však životní úroveň na Ukrajině mnohonásobně snížila. 
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Jak uvedl respondent ZP1, v této době bylo na Ukrajině velice těžké sehnat 

pracovní místo. Vzdělání respondenta odpovídá vysokoškolské úrovni, ale na této 

úrovni se respondentovi nepodařilo místo sehnat. Na Ukrajině bylo možné získat místo 

na nižší úrovni, a i tak platové podmínky nebyly optimální, protože plat stačil sotva na 

pokrytí nájmu a základních potravin. Také ostatní respondenti pocházející z Ukrajiny 

odešli ze stejného důvodu. Respondenti v odchodu z Ukrajiny viděli řešení, jak vydělat 

peníze. Respondent ZP1 uvedl, že i poté, co se do Ukrajiny z rodinných důvodu musel 

před dvěma lety vrátit, se mu nepodařilo sehnat místo. Pracovní místo sháněl rok a 

nakonec nalezl pracovní místo, které bylo finančně ohodnoceno na nižší úrovni, než 

místo, které vykonával jako poslední v ČR. Situace ani nyní není natolik lepší, aby se 

respondentovi vyplatilo na Ukrajině zůstat.

Jak uvedl respondent ZP2, v roce 1996, kdy přišel do ČR, získal plat pouze 

6 500 Kč, v současné době již dosahuje na plat 13 000 Kč. Kdyby pracoval na Ukrajině, 

tak by na výši platu na obdobné pozici nedosáhl. Plat, který v roce 1996 bylo možné 

získat na Ukrajině, odpovídal v přepočtu na české koruny necelým 4 000 Kč. 

Respondent ZP1 uvedl, že po příchodu do ČR pracoval na pozicích „u pásu“ a přebýval 

pouze na ubytovně. Plat činil 3 000 Kč. I když peníze stačily pouze na pokrytí 

ubytování a stravy, věděl, že tato situace se časem zlepší a určitě se bude mít lépe. 

Po třech letech na této pozici respondent získal lepší pracovní místo i lepší plat. 

V současné době (po 10 letech) po vystřídání několika zaměstnání pracuje respondent 

na pozici odpovídající jeho vzdělání a finanční odměna odpovídá danému místu. Dva 

respondenti uvedli, že stále bydlí na ubytovně i po pěti letech práce v ČR, protože to pro 

ně je nejlevnější způsob a ušetřené peníze za ubytování posílají domů svojí rodině. 

Respondenti ZP4 a ZP8 uvedli, že spolu s dalšími krajany mají pronajatý být, ve kterém 

společně žijí a díky tomu mají lepší ubytování. 

Při otázce na současnou situaci a platové ohodnocení odpovědělo 6 respondentů, 

že jsou s platovými podmínkami spokojeni. Pouze dva respondenti odpověděli, že se 

svými platy nejsou spokojeni a proto občas vykonávají druhé zaměstnání, které jim 

umožní zvýšit plat. Respondent ZP5, který v současné době pracuje na vedoucí pozici, 

uvedl, že v době po příchodu do ČR, kdy vykonával pomocné práce, nevydělával tolik, 

kolik si představoval. V současné době (po pěti letech práce v ČR) a povýšení do 

vedoucí pozice (vedoucí skupiny migrantů) je již spokojen a je rád, že může v ČR 

pracovat. O návratu do Ruska neuvažuje. 
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7.4.1.2 Zhodnocení situace po příchodu do ČR

Někteří z respondentů přišli do ČR na doporučení svých známých na tzv. 

voucher. Někteří z respondentů přijeli do ČR hromadně s dalšími krajany, které dovezli

na předem určené místo a pro výkon dané práce. Respondenti zmiňovali, že si nejsou 

dosud jisti, zda na tuto práci, kterou získali hned po příjezdu do ČR měli skutečně 

pracovní povolení. V té době však byli rádi, že práci mají. Člověk, který je seznamoval 

s prací a chodem podniku tvrdil, že povolení má pro všechny, ale potvrzující doklad 

nikdy neviděli. 

Respondenti samotný příchod do ČR nepovažovali za nijak komplikovaný. 

Respondenti ZP1, ZP2 a ZP3 a ZP5 v ČR vyřizovali veškeré potřebné povolení 

samostatně. Zbylí respondenti (jsou v ČR v rozmezí 4 až 5 let) se do ČR dostali přes 

zprostředkovatele či pracovní agentury. I v současné době jsou tito respondenti 

zaměstnáni přes agenturu či zprostředkovatele, kteří za ně dodnes vyřizují veškerá 

povolení (k práci či pobytu). Tři respondenti uvedli, že dle svého zprostředkovatele mají 

všechna povolení v pořádku. Doklady však u sebe nemají, veškeré doklady má u sebe 

jejich zprostředkovatel. Není tedy jisté, zda tito respondenti pracují legálně či nelegálně. 

Respondentů jsem se dotazovala, zda za tyto služby (zprostředkování apod.) platí nějaké 

peníze. Dva respondenti uvedli, že za služby určité částky platí, ale již nezodpověděli 

kolik. 

Na otázky týkající se současného nastavení české legislativy respondenti ZP4 a 

ZP6 až ZP8 spíše neodpověděli, protože téměř veškeré formality za ně vyřizuje někdo 

jiný. 

Respondent ZP1 uvedl, že na úřadě práce se setkal s ochotou pomoci a poradit. 

Jak ale uvedl, naštěstí na cizineckou policii s ním šla personalistka firmy, u které byl 

zaměstnán. Díky tomu, vše proběhlo bez problému. Jak dále uvedl, při dalším kontaktu

s cizineckou policií již na tento úřad šel sám a setkal se spíše s neochotou. Tuto 

skutečnost potvrdili i další dva respondenti ZP2 a ZP3. 

Respondent ZP3, který vykonává pracovní činnost na základě živnostenského 

povolení uvedl, že na cizinecké policii musel prokázat dostatečný finanční kapitál pro 

založení živnosti. Přesnou sumu si nevybavuje, ale uvedl, že se jednalo o sumu kolem 

100 000 Kč. Respondent uvedl, že takovou sumu samozřejmě neměl, ale na úřadě 

cizinecké policie operují osoby, které za 1 000 Kč nabízejí možnost půjčky 100 000 Kč. 



68

To znamená, že daná osoba úředníkovi prokáže daný obnos a poté co vyjde z kanceláře 

vrátí obnos stejné osobě. Respondent podotkl, že obdobné praktiky na cizinecké policii 

probíhají dodnes, a že úředníci o nich musí určitě vědět. Daného respondenta jsem se 

ptala, zda pracuje sám, nebo zaměstnává nějaké další lidi. Respondent odpověděl, že 

pro něj pracují jiní Ukrajinci, kteří mají živnostenské oprávnění.

7.4.2 Pracovníci ÚP

S respondenty z řad zástupců úřadu práce bylo provedeno celkem 9 rozhovorů 

s pracovníky ÚP Praha-hlavní město, Praha-Východ, Plzeň-město, Plzeň-Sever a Brno-

město, přičemž 5 respondentů bylo z odboru trh práce a 4 respondenti z odboru 

kontrolního a právního. Náplní pracovníků trh práce je vedení agendy zahraniční 

zaměstnanosti tj. cizinců, vydávání pracovních povolení, registrace občanů EU, 

statistiky EU, analýzy a pololetní zprávy o zaměstnanosti cizinců. Náplní pracovníků 

odboru kontrolní a právní je provádění kontrol u zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Pracovníci mají pravomoc vyžadovat od nich doklady k výkonu práce a provozování 

činnosti. Rozhovory byly na přání respondentů vedeny až na výjimky anonymně (viz 

příloha 1). 

V této kapitole blíže seznámím se zaměstnáváním cizinců a nastavením systému 

pracovních povolení z pohledu pracovníků úřadů práce. Blíže seznámím také 

s kontrolní činností a problémy, se kterými se kontroloři či pracovníci ÚP musí potýkat. 

Kapitola je doplněna také o současné zhodnocení situace na trhu práce. Vzhledem 

k panující ekonomické krizi a přijetí nových opatření v podobě nového trestního zákona 

a projektu Zelených karet poukáži na problematická místa v oblasti zaměstnávání 

cizinců z pohledu pracovníků ÚP. Projekt Zelené karty byl přijat s cílem podpořit 

legální pracovní migraci tj. omezit nelegální pracovní migraci a podporovat cizince, 

kteří směřují do oborů a profesí, na které není dostatek českých uchazečů. Projekt měl 

také zejména ulehčit vstup na český pracovní trh tzn. snížit byrokratické překážky při 

vstupu na trh. Projekt byl spuštěn v lednu 2009. Z rozhovorů s pracovníky ÚP jsem 

zjistila, jaký je zájem ze strany cizinců a zaměstnavatelů o tento projekt, kolik cizinců je 

do projektu zapojeno a jak celkově pracovníci ÚP projekt hodnotí a shledávají přínosný.
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7.4.2.1 Zaměstnávání cizinců z pohledu ÚP

Dotázaní respondenti z odboru trhu práce se shodli, že hlavním motivem 

pro zaměstnávání cizinců ze strany zaměstnavatelů je ekonomický (mzdový) motiv. 

Zahraniční pracovníci pracují za minimální mzdu, často pracují ve zhoršených 

pracovních podmínkách (prašné prostředí, práce v noci, práce v mrazících skladech 

apod.). Respondent ÚP6 si myslí, že v dnešní době ani příliš neubírají práci českým 

uchazečům, protože vykonávají práce, o které z řad českých uchazečů není zájem 

zejména pro nízkou mzdu a horší pracovní podmínky.

Kromě ekonomického motivu pracovníci ÚP uvádí jako důležitý motiv, že 

cizinci mají vyšší pracovní nasazení a vyšší ochotu pracovat. Cizinci jsou ochotni 

pracovat přesčas, pracují i 12 hodin denně, jsou ochotni pracovat o víkendech, svátcích 

apod.) na rozdíl od českých uchazečů. 

Roli hraje i dopravní obslužnost, jak uvedl respondent ÚP6, okres Praha-východ 

je specifický, protože má hodně logistických center. Areály jsou hůře dostupné, pokud 

daná firma nezajistí svoz pracovníků. V okolí Jažlovic, kde je větší koncentrace center, 

zaměstnavatelé poptávají až 300 pracovníků, z čehož je okolo 250 cizinců. Tuto 

skutečnost shledává respondent za hlavní důvod, proč okres Praha-východ má tolik 

zaměstnaných cizinců. 

Další významný motiv pro zaměstnávání cizinců vidí pracovníci ÚP v tom, že na 

českém trhu práce chybí určité profese a tyto pozice není možné obsadit českými 

uchazeči. Jedná se o stavební a strojní profese např. svářeč, obráběč, zedník. 

Respondent ÚP1 si myslí, že bez cizinců, zejména Ukrajinců by se v Brně téměř nic 

nepostavilo, protože právě cizinci tvoří většinu pracovní síly ve stavebnictví. 

7.4.2.2 Vyřizování žádosti pracovního povolení

Úřad práce přijímá žádosti k zaměstnávání cizinců od zaměstnavatelů a 

samotných cizinců. Žádost zaměstnavatele o vydání povolení k zaměstnání cizinců musí 

obsahovat dle § 91 zákona o zaměstnanosti údaje o cizinci tj. adresu, číslo cestovního 

dokladu, údaje o zaměstnavateli. V žádosti musí být uveden druh a místo výkonu práce. 

Nezbytnou součástí žádosti je i potvrzení, že zaměstnavatel cizince zaměstná, a 

doklady, které dokazují způsobilost k výkonu práce. Úřad práce může toto místo obsadit 



70

cizincem, pokud se jedná o volné pracovní místo, které bylo řádně nahlášeno ÚP a 

po dobu 30 dnů se nepovedlo dané místo obsadit českým uchazečem. Když na dané 

volné místo ÚP zašle svého českého uchazeče, který splňuje veškeré podmínky 

požadované práce a zaměstnavatel ho i přesto nepřijme, i když je uchazeč schopen práci 

vykonávat, je to pro pracovníky ÚP signál nevydat pracovní povolení pro cizince.

Jak uvádí dále respondent ÚP1, tuto taktiku uplatňují některé firmy ve snaze, že 

když odmítnou českého uchazeče, který dle nich nesplňuje podmínky pro danou práci, 

dostanou pracovní povolení pro cizince, kterému poté zaplatí nižší mzdu, než českému 

uchazeči. Respondent ÚP6 ze své praxe například uvedl, že zaměstnavatelé často 

schválně do inzerátu na volné pracovní místo uvádí takové předpoklady pro výkon 

práce jako znalost ruského jazyka či ukrajinštiny právě proto, aby eliminovali české 

uchazeče a mohli zažádat o získání pracovního povolení a najmout cizince. 

Na vyřízení pracovního povolení mají pracovníci ÚP ze zákona lhůtu 30 dnů, 

v nepříznivém období pak lhůta může činit 60 dnů. V této lhůtě musí rozhodnout 

o vydání pracovního povolení či jeho zamítnutí. Všichni dotázaní respondenti vidí 

možný problém v počtu úředníků vyřizující agendu zahraniční zaměstnanosti. Počet 

úředníků státní správy se snižuje. Jak uvedl respondent ÚP8 „v Praze je soustředěno 

nejvíce firem a Praha vyřizuje cca jednu čtvrtinu pracovních povolení k zaměstnání 

cizinců. Při neustálém snižování počtu pracovníků státní správy je pak vyřizování 

agendy náročnější“.

Respondenti poukazovali na to, že vyřízení pracovních povolení není 

problematické, cizinci si nestěžují. Připouští ale, že vyřízení ostatních formalit může 

trvat déle a být složitější (např. získání povolení k pobytu). Pokud cizinec dostane 

pracovní povolení, musí následně vyřizovat povolení k pobytu. Povolení k pobytu je 

totiž vydáváno až na základě vydaného pracovního povolení. Dle respondenta ÚP1 

slýchají od cizinců, že vyřízení povolení k pobytu (dlouhodobé vízum) trvá dlouho. 

Tento fakt je způsoben tím, že v případě zaměstnávání cizinců je zapojeno více institucí, 

jednak zastupitelstvo (Ministerstvo zahraničních věcí), ÚP (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí) a cizinecká policie (Ministerstvo vnitra), což jsou tři resorty. 

Respondent tedy připouští, že vyřízení celkově všech povolení může trvat dlouho. 

Cizinci a zaměstnavatelé si stěžují převážně na komunikaci na zastupitelstvech. Cizinec 

pak má platné pracovní povolení, ale kvůli neudělení povolení k pobytu nemůže 
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de facto práci vykonávat. V některých případech může vyřízení pobytu trvat i několik 

měsíců.

Dotázaní respondenti shodně odpověděli, že nevidí problém ve složitosti 

systému pracovních povolení a složitosti formulářů. Na ÚP chodí z 80 % vyřizovat 

žádosti zaměstnavatelé nebo zmocněnci na základě plné moci. V případě žádostí, které 

chodí zmocněnci vyřizovat za Ukrajince, se může jednat právě o klienta. Klientský  

systém je v ČR velice zaběhlým způsobem organizace práce pro cizince, zejména pak 

cizince z post-sovětských zemí. Samotní cizinci chodí vyřizovat pracovní povolení spíše 

výjimečně. Z tohoto důvodu nevidí problém ve formulářích a potřebných formalitách. 

Ti co chodí na ÚP pracovní povolení vyřizovat, se v agendě již vyznají. Sestavení 

formulářů respondenti považují za dobré, je v nich to co potřebují a není tam nic 

zbytečného navíc. O dobře sestavených formulářích svědčí tisíce vydaných povolení pro 

cizince. 

Z hlediska změny veřejné správy respondenti odpovídali většinou shodně a to 

zejména, že je potřeba lépe legislativně ošetřit činnost agentur práce a hlavně družstev. 

Ze strany ÚP není možnost činnost družstev kontrolovat, protože družstva jsou 

zakládána na základě obchodního zákoníku. Respondent ÚP1 by vítal úpravu legislativy 

tak, aby při prokázaném zaměstnávání cizinců mohli kontroloři ÚP cizince zapojené 

v družstvu kontrolovat. Místa, které družstva nabízí, čeští pracovníci nepřijmou. Právě u 

družstev vznikají mezery v neobsazených místech, které kdyby čeští pracovníci zaplnili, 

mohla by se snížit nezaměstnanost. 

Respondent ÚP2 uvedl příklad o činnosti družstev, kdy pracovník je ještě ve své 

zemi původu, kde čeká na vyřízení povolení. Pokud družstvo povolení získá, cizinecká 

policie pak automaticky udělí povolení k pobytu a teprve poté dotyčný cizinec přijede. 

Respondent poukazuje na to, že většinou má družstvo kolem 300 pracovních povolení, 

ale oficiálně pracuje třeba jenom 10 pracovníků a zbytek čeká v cizině, nebo jsou místa 

nevyužita. Praktiky družstev v některých případech vykazují známky silného 

vykořisťování a novodobé otrocké práce.  

Co se týče problematiky agentur práce, zlepšení legislativy by vítali všichni 

dotázaní respondenti z řad pracovníků ÚP. Existují zavedené a profesionální agentury, 

se kterými není problém, ale najdou se i agentury, které vznikají a činnost provozují 

nestandardním způsobem. Respondent ÚP1 poukazoval na problém zejména v počtu 
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agentur práce na českém pracovním trhu, kdy počet agentur čítá okolo 1000, zatímco 

například v sousedním Německu je pouze okolo 200 agentur. Problém agentur vzniká 

zejména v tom, že agentury v zahraničí lákají cizince, aby přišli pracovat do ČR. Pokud 

se však například, jako nyní v době krize, počet pracovních míst snižuje a jsou 

propouštěni jako první zejména cizinci, agentura se o cizince nepostará. Pokud skončil 

výkon práce, tak agentura již za cizince nemá žádnou zodpovědnost.

7.4.2.3 Ekonomická krize a situace na trhu práce

Platnost vydaných pracovních povolení je na dobu 2 let. Po uplynutí této doby je 

možné požádat o prodloužení, ale pouze na max. dobu 2 let. Vydávání pracovních 

povolení je v plné kompetenci ÚP. Pracovníci ÚP musí přihlížet k situaci na trhu práce. 

Příslušný ÚP může cizinec požádat o prodloužení povolení nejdříve 3 měsíce a 

nejpozději 30 dnů před jeho vypršením. Zaměstnavatel musí doložit prohlášení, že

cizince zaměstná i nadále. 

Jak uvedli všichni respondenti, v současné době, kdy se v České republice 

důsledky ekonomické krize projevily naplno a řada podniků propouští a roste 

nezaměstnanost tudíž i počty evidovaných českých uchazečů, dochází k častějšímu 

zamítnutí žádosti o povolení (či prodloužení), případně jsou povolení vydávána 

na kratší dobu. Je tedy na ÚP, aby zvážil vydání či prodloužení pracovního povolení. 

Respondent ÚP1 z Brna uvedl, že pracovní povolení pozastavují a neprodlužují.

K výdeji nového pracovního povolení dochází pouze v ojedinělých případech, 

zejména je-li prokázáno, že dané místo je skutečně i v době krize neobsaditelné českým 

uchazečem. Nižší úbytek cizinců v Brně v roce 2009 přisuzuje respondent ÚP1 právě 

faktu neobsaditelnosti míst českými uchazeči. V Brně je každé 10.místo obsazené 

cizincem, což je průměr obvyklý pro EU. Respondent ÚP1 se domnívá, že by nebylo 

vhodné, aby to bylo více. Ostatní respondenti se shodují, že častěji žádostí zamítají, než 

povolují. 

Na ÚP Praha-východ se pracovní povolení udělují a prodlužují, ale pouze 

na kratší dobu (např. na půl roku). Situace na ÚP Praha-východ je odlišná vzhledem 

k logistickým centrům a skladům, ve kterých práci vykonávají právě spíše cizinci 

(především kvůli motivům uvedeným v předešlé podkapitole). Respondent ÚP8 

z Praha-hlavní město se přikláněl k tomu, aby „se omezilo nekonečné vydávání povolení 
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zaměstnání pro cizince na nekvalifikované pomocné práce, protože jich bylo vydáno 

ohromné množství a v době ekonomické recese není schopna se tato kategorie v ČR 

v tomto počtu uživit“. Respondent ÚP1 poukazuje na to, že motivem pro zaměstnávání 

cizinců by neměly být nízké mzdy, ale to, že na českém trhu určité profese 

(např. svářeč, obráběč) chybí. Tento důvod pak vidí jako ten správný pro jejich 

zaměstnání.

7.4.2.4 Kontrolní činnost ÚP

Kontrolní činnost dle § 125 zákona o zaměstnanosti vykonávají úřady práce, 

Ministerstvo a celní úřady. Úřady práce jsou hlavní kontrolním orgánem v oblasti 

zaměstnanosti cizinců. Úřady práce mají kompetenci vykonávat kontroly dodržování 

pracovně právních předpisů16 u zaměstnavatelů, právnických či fyzických osob, kterým 

jsou poskytovány služby podle zákona o zaměstnanosti. Úřady práce provádí kontroly 

cizinců z hlediska výkonu práce na základě pracovněprávního vztahu či smlouvy. Dále 

kontrolují, zda cizinec práci vykonává na základě platného povolení k zaměstnání nebo 

zelené karty. Kontroly provádějí také celní úřady, které v případě odhalení nelegálního 

zaměstnávání, informují úřad práce a postoupí mu podklady, na základě kterých ÚP 

zahájí správní řízení a rozhodne o uložení pokuty a její výši.

Zaměstnanci orgánů kontroly tj. úřadů práce či celního úřadu mají oprávnění 

vstoupit na pracoviště kontrolovaných osob. Mohou od zaměstnavatelů a zaměstnanců 

požadovat předložení dokladů a jiných zpráv. Pokud orgány kontroly zjistí nedostatky, 

mají oprávnění vyzvat kontrolovanou osobu, aby předložila doklady, které jsou nutné 

k provedení kontroly. Kontrolované osoby (zaměstnavatelé či zaměstnanci) mají 

stanovenou lhůtu, ve které musí poskytnout vysvětlení a doložit potřebné doklady úřadu 

práce. 

Jak uvedli respondenti ÚP2 a ÚP4, v řadě případů jsou zaměstnavatelé vyzváni 

doložit dokumenty přímo na příslušný ÚP. V některých provozovnách nemá 

zaměstnavatel kancelář, tudíž při kontrole cizinců nemusí mít zrovna veškeré doklady u 

sebe. Cizinci musí předkládat povolení k zaměstnání, povolení k pobytu nebo zelenou 

kartu opravňující k práci a pobytu. Respondenti z řad kontrolorů však poukazovali na 

to, že prokázání nelegální práce cizincům je komplikované. Pokud fyzické osoby 

                                                
16 Pracovně právní předpisy se dle zákona o zaměstnanosti rozumí právní předpisy o zaměstnanosti a 
právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (§ 126, odst. 2)
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nebudou ochotny předložit požadované doklady, můžou orgány kontroly uložit 

pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč, a to opakovaně do částky 50 000 Kč (§ 132).

Dle výpovědi respondentů z řad kontrolorů jsou kontroly uskutečňovány jednak 

na základě stanoveného plánu, tedy 2x ročně, a jednak na základě podnětů ze strany 

cizinecké policie. K provedení kontroly může být ÚP vyzván i pokynem z MPSV. 

Výsledky kontrolní činnosti v letech 2001 až 2008 znázorňuje následující tabulka.

Tabulka č. 15:Kontrolní činnost ÚP

Rok

Počet  
cizinců -
evidence 

ÚP

Počet kontrol 
provedených ÚP

Počet zkontrolovaných 
cizinců

Počet zjištěných 
nelegálně 

zaměstnaných cizinců*

Celkem

_ z toho počet 
kontrol u 

zaměstnavatelů 
zaměstnávající 

cizince

Celkem

_jejich podíl na 
počtu 

zaměstnaných 
cizinců v %

Celkem

_ jejich podíl na 
počtu 

zkontrolovaných 
cizinců v %

2001 103 652 11 238 1 306
nebylo 

sledováno (-) 2 349 (-)

2002 101 179 11 078 1 382 11 188 11,1 2 317 20,7

2003 105 738 10 597 1 760 9 833 9,3 2 547 25,9

2004 107 984 9 845 1 430 9 889 9,2 1 646 16,6

2005 151 736 9 933 1 631 9 534 6,3 2 017 21,2

2006 185 075 10 424 1 474 12 094 6,5 1 701 14,1

2007 240 242 10 559 1 484 21 897 9,1 1 662 7,6

2008 284 551 11 724 1 933 24 203 8,5 2 342 9,7

* Údaje pro rok 2004 - 2008 zahrnují nelegálně zaměstnané, ale i nedokumentovaně zaměstnané tj. cizince, u kterých 
zaměstnavatel neplnil informační povinnost.

Zdroj: Drbohlav (2008), MPSV (2010a)

V rámci projektu Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku 

na základě provedených zjištění byla prokázána závislost mezi legálně a nelegálně 

zaměstnanými cizinci. Tato zjištění však nelze s určitostí potvrdit především vzhledem 

k tomu, že data jsou získána z kontrol a nejsou získána namátkově, ale z cílených 

kontrol zaměřených na místa podezřelá z nelegálního zaměstnávání. Jak bylo potvrzeno, 

nelegální pracovní migrace míří do stejných regionů a odvětví jako migrace legální.

(Čermáková, Lachamanová, 2008)

Úřady provádí kontroly samy nebo v součinnosti s jinými orgány, nejčastěji pak 

s cizineckou policií. Na úřadě práce Plzeň–město dotázaný respondent ÚP4 na otázku 

součinnost ÚP s ostatními orgány odpověděl, že „spolupráce s cizineckou policií je 

velmi dobrá“. Respondent uvedl, že s „inspekcí práce je spolupráce také velice dobrá, 

pokud nastane nějaký problém, proberou se otázky, který úřad má co řešit“. Jak 
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respondent uvedl, velice často ÚP na kontroly chodí v součinnosti s CP a někdy 

dokonce společně i s celním úřadem. Tuto dobrou spolupráci zejména s cizineckou 

policií můžeme přisoudit i tomu, že ÚP Plzeň-město za rok 2009 uložil pokuty 

v celkové výši 13 mil. Kč. Pokud srovnáme výši uložených pokut zaměstnavatelům 

ostatních úřadů práce za celou ČR, nejvyšší roční výše udělených pokut se pohybuje 

mezi 1 až 2 mil Kč. Na ÚP Plzeň-město zkontrolovali celkem 9 656 osob, z toho 1 303 

bylo zaměstnáno nelegálně. V roce 2009 bylo celkem v ČR zkontrolováno 19 089 osob. 

Jak je tedy vidět z počtu zkontrolovaných osob v celé ČR, úřad práce Plzeň-město 

zkontroloval 50,5 % všech zkontrolovaných. 

Úplně jiná situace je naopak na ÚP Praha-východ, kde respondenti ÚP6 a ÚP7 

hodnotili spolupráci s CP velice negativně. CP s ÚP Praha-východ téměř 

nespolupracuje. Počet zkontrolovaných osob v roce 2009 činil pouze 390, z čehož 

92 bylo zaměstnáno nelegálně.  Za rok 2009 uložil ÚP Praha-východ pokuty v hodnotě 

975 000 Kč. ÚP Praha-hlavní město v roce 2009 provedl kontrolu 1 694 osob, z čehož 

310 osob bylo zaměstnáno nelegálně, na pokutách tento ÚP vybral 6,9 milionů Kč. 

Jak respondenti ÚP4 a ÚP7 řekli, je samozřejmě lepší, pokud na kontrolu jdou 

v součinnosti s CP, protože CP obejde celý objekt, obsadí všechny východy a kontroloři 

ÚP mohou začít kontrolu a nemusí se obávat, že než dojde k oficiálnímu zahájení 

kontroly, některé z osob podléhající kontrole utečou. Účinek kontroly je pak vyšší a dá 

se předpokládat i více zkontrolovaných osob, než když provádí kontrolu pouze 

kontroloři daného ÚP samostatně.

7.4.2.5 Problematická místa zaměstnávání cizinců

Dotázaní respondenti shodně odpověděli, že současné nastavení z hlediska výše 

pokut považují za dostatečný stimul. Kontroloři odpovídali, že za problematické 

považují agentury práce a družstva. Jak uvedl respondent ÚP7, cizinci, kteří jsou členy 

družstva, by měli vykonávat práci pouze pro družstvo, ale to se neděje. Cizinci často 

vykonávají práci jinde. Pracovník vykonává činnost na základě smlouvy o dílo, pokud 

však je práce méně, tak družstevník odejde a z družstva se stane po funkční stránce 

„agentura práce“.

Shodli se také na tom, že počet agentur na území ČR je zbytečně velký a 

agentury práce a jejich činnost nejsou v zákoně dostatečně vymezeny. Celkový počet 
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agentur práce činil k 3. 4. 2010 na trhu práce 2 139, z nichž 1 063 má licenci na 

zprostředkování práce cizincům. V době probíhající ekonomické krize došlo v roce 

2009 oproti předchozímu roku k poklesu agentur o 72, ale zároveň v prosinci 2009 

žádalo 329 nových agentur o licenci k provozování činnosti. (MPSV, 2010a)

V případě agentur práce byl nejvážnější a hlavně nejčastější prohřešek právě 

nelegální zaměstnávání cizinců. V roce 2009 proběhlo celkem 670 kontrol agentur 

práce, při kterých byly uloženy pokuty ve výši 22,3 miliónů Kč. V roce 2008 byly 

agenturám úřady práce uloženy pokuty ve výši 30,2 mil. Kč (MPSV, 2010a). 

Jak uvedl respondent ÚP2, počet agentur je pro ČR nepřiměřeně velký. Každý 

rok je s agenturami práce vedeno na 25 až30 správních řízení, každý rok se mezi 

agenturami najde 3 až5 agentur, které opakovaně dostávají pokuty za nelegální 

zaměstnávání, podotýká respondent ÚP6. Respondent by tedy přivítal i jiné sankce, 

nejen v podobě pokut, protože pro některé agentury či firmy výše pokuty není 

dostatečným odrazujícím prostředkem.

Respondenti ÚP4 a ÚP7 vidí jako další problematické místo zejména současné 

právně vymezené sankce za odhalené nelegální zaměstnávání cizinců. Fyzická osoba 

za výkon nelegální práce může dostat pokutu do výše 10 000 Kč. Pokud však fyzická 

osoba umožní výkon nelegální práce, hrozí jí pokuta do výše 5 milionů Kč (§ 139). 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí, pokud 

zprostředkuje zaměstnání bez povolení k zaměstnání nebo jiným způsobem výrazně 

poruší zákon o zaměstnanosti v souvislosti se zprostředkováním práce či umožní přímo 

výkon nelegální práce. Pokud právnická či podnikající fyzická osoba umožní výkon 

nelegální práce, hrozí jí pokuta až do výše 5 milionů Kč. (§ 140, odst. 1 a 2)

Do konce roku 2009 byla porušení týkající se nelegálního zaměstnávání cizinců 

vyhodnocena pouze jako přestupek či správní delikt. Nově od 1. ledna 2010, kdy vešel 

v účinnost trestní zákon č. 40/2009 Sb., je za určitých podmínek nelegální zaměstnávání 

hodnoceno jako trestný čin. V trestním zákoně č. 40/2009 Sb., je vymezeno, že „kdo ve 

větším rozsahu neoprávněné zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců 

zdržujících se neoprávněně na území ČR nebo kdo ve větším rozsahu neoprávněně 

zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců, kteří nemají platné povolení 

k zaměstnání, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, propadnutím věci 

nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti“. (§ 342 odst. 1) 
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V zákoně je definováno, že pachatel bude potrestán odnětím svobody až na 

jeden rok, pokud spáchal čin uvedený v § 342 jako člen organizované skupiny za 

úplatu nebo opětovně. Pachatel může být potrestán odnětím svobody na šest měsíců až 

tři roky, pokud činem, který je uveden v § 342  získá značný prospěch pro sebe či 

někoho jiného. Odnětím svobody na dobu jednoho roku až pěti let a případně 

propadnutím majetku bude pachatel potrestán, pokud činem získal pro sebe nebo 

někoho jiného prospěch velkého rozsahu.

Jak uvedli respondenti ÚP4 a ÚP7, toto znění trestního zákona považují 

za nevhodné. Oba respondenti shodně poukazují na to, že znění zákona v podobě 

„kdo zaměstná neoprávněně osobu ve větším rozsahu“ a při tomto zaměstnání 

(zprostředkování) bude mít „značný prospěch“ je zvoleno velmi nevhodně. Respondent 

ÚP4 upozorňoval na problematický fakt, kdo určí jaký prospěch je značný či velký. 

Je nelegální zaměstnávání 10 cizinců již větší rozsah, nebo je to až při nelegálním 

zaměstnávání 100 cizinců? Respondent ÚP7 navíc poznamenal, že za nevhodně 

formulované považuje i znění odstavce 1 paragrafu 342, ve kterém je uvedeno 

„kdo zaměstná či zprostředkuje zaměstnání cizinců zdržujících se neoprávněně 

na území ČR....bude potrestán odnětím svobody....“.

Respondent ÚP7 vidí problém v tom, že v 90.letech cizinci vstupovali do ČR 

nelegálně a poté měli také nelegální práci. V dnešní době nejčastěji  vstupují cizinci do 

ČR legálně na základě krátkodobých či turistických víz. Respondent podotkl, že spíše se 

vyskytuje typ nelegální práce, kdy cizinci nemají pracovní povolení, ale doklady 

k pobytu na území ČR mají v pořádku. Vykonávají pouze nelegální práci. S takovými 

případy se respondent ÚP7 při kontrolách setkal často. Proto formulaci o zdržování na 

území ČR neoprávněně považuje za zbytečnou. 

Dále výklad tohoto paragrafu považuje za nevhodný z hlediska toho, že 

například agentury práce zprostředkující práci cizincům mají licenci na toto 

zprostředkování. Agentury tedy nejednají neoprávněně, na zprostředkování mají 

povolení, pouze už nezařídí cizinci platné pracovní povolení. Takže i z tohoto hlediska 

je formulace nevhodná. Respondent ÚP7 si myslí, že vymáhání pokut na základě tohoto 

paragrafu by mohlo být v určitých případech problematické. 
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Respondent ÚP4 přirovnal formulaci znění § 342 ke znění trestního zákona 

č. 112/1998 Sb., ve kterém bylo za trestné považováno držení omamných a 

psychotropních látek pro vlastní potřebu v rozsahu „množství větší než malé“. 

Toto vymezení způsobilo problémy při aplikaci práva. Obdobné obtíže by mohly nastat 

při aplikaci trestního zákona č. 40/2009 Sb. zejména pro vysvětlení „většího rozsahu“ a 

„značného prospěchu“. V zákoně by mělo být jasně nebo alespoň orientačně naznačeno, 

co je myšleno  „větším rozsahem“ a co je myšleno „značným prospěchem“.

7.4.2.6 Zhodnocení projektu Zelené karty

Co mají Zelené karty (dále ZK) společného s pracovním povolením je, že 

pracovní povolení i ZK jsou vydávány na konkrétní pracovní místo pro konkrétního 

zaměstnavatele. Záleží pouze na zaměstnavateli, zda na volné pracovní místo přijme 

pracovníka na základě pracovního povolení či ZK. Hlavní rozdíl spočívá v kvalifikaci. 

Pracovní povolení je vydáváno bez rozdílu kvalifikace, zatímco u ZK se rozlišuje 

stupeň dosažené kvalifikace. Další významný rozdíl je v platnosti. Platnost pracovního 

povolení je 2 roky a poté může být prodlouženo, maximálně však na další 2 roky. 

Pracovní povolení však může být opakovaně prodlužováno. Platnost ZK se odvíjí od 

dosažené kvalifikace. Narozdíl od karty typu „A“ a „B“, může dojít k jejímu 

prodloužení, u ZK typu „C“ není možné její prodloužení. Hlavní rozdíly v pracovním 

povolení a zelené kartě jsou zobrazeny v následující tabulce.
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Tabulka č. 16: Srovnání - Pracovní povolení x Zelená karta

Povolení k zaměstnání Zelená karta

rozlišení podle 
kvalifikace

Vydává se pouze jeden typ povolení 
bez ohledu na požadovanou 
kvalifikaci zaměstnance.

Rozlišuje tři typy dle požadované kvalifikace 
zaměstnance:

typ A – pro pracovníky s vysokoškolským vzděláním 
a klíčový personál

Typ B – pro pracovníky min. vyučené

Typ C – ostatní pracovníci

jak dlouho trvá 
vyřízení

Povolení k zaměstnání samotné ještě 
neopravňuje cizince k výkonu práce –
musí si vyřídit povolení k pobytu za 
účelem zaměstnání.

Zelená karta je současně povolením k zaměstnání i 
povolením k pobytu. Zelená karta by měla být při splnění 
všech náležitostí vydána v kratším čase.

zveřejnění 
volného místa

Nahlášení volného místa úřadu práce 
je obecná povinnost podle § 
35 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti.

Nahlášení volného místa úřadu práce je obecná povinnost 
podle § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel může úřad práce 
informovat, že má zájem přijmout 
cizince.

Zaměstnavatel musí souhlasit se zveřejněním volného 
místa v centrální evidenci volných pracovních míst 
obsaditelných držiteli zelené karty (dále jen registr míst 
vhodných pro zelené karty). Souhlas lze udělit buď 
při nahlášení volného místa, nebo dodatečně.

výběr 
zaměstnance

Před udělením povolení se vyžaduje 
předchozí vyjádření zaměstnavatele, 
že cizince zaměstná. Zaměstnavatel 
tedy již předem vždy ví, komu 
se povolení vydává.

Předchozí vyjádření zaměstnavatele se nevyžaduje. 
Cizincům se doporučuje, aby před podáním žádosti 
kontaktovali potencionálního zaměstnavatele, není to ale 
podmínka vydání zelené karty.

Viz Co po zveřejnění volného místa?

délka povolení

Maximálně 2 roky. typ A – 3 roky, lze opakovaně prodloužit nejvýše o 3 roky

Povolení lze opakovaně prodloužit 
nejvýše o 2 roky.

typ B – 2 roky, lze opakovaně prodloužit nejvýše o 3 roky

typ C – 2 roky, nelze prodloužit

Zdroj: MPSV (2010e)

Jak je z předchozího textu a tabulky patrné, pro nekvalifikovaného cizince 

z hlediska doby platnosti je pracovní povolení výhodnější než ZK, protože po uplynutí

dvou let může požádat o jeho prodloužení. V případě ZK typu „C“ by správně po 

uplynutí lhůty dvou let měl opustit ČR a vrátit se do své rodné země, aby mohl zažádat 

o novou ZK. Pokud nechce vycestovat zpět do rodné země a žádat znovu o ZK, musí 

s dostatečným předstihem vypršení lhůty platnosti ZK postupovat běžnou cestou tzn. 

zažádat o pracovní povolení a povolení k pobytu. 

Jak vyplynulo  z rozhovorů s pracovníky ÚP, o ZK není tak velký zájem, jak se 

původně předpokládalo. Téměř žádný zájem o ZK neprojevili zaměstnavatelé. 

Při rozhovorech na příslušných ÚP, kde bylo k 31. 12. 2009 registrováno 

230 709 cizinců, z toho 73 663 cizinců mělo pracovní povolení a 51 cizinců získalo ZK. 

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/vm
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/vm
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Respondent ÚP1 uvedl, že pro zaměstnavatele je snazší najmout cizince 

klasickou cestou tzn. požádat o povolení k jeho zaměstnání. Ostatní respondenti z řad 

pracovníků ÚP shodně uváděli, že zaměstnavatelé nemají zájem o uchazeč z programu 

ZK, protože si daného zaměstnance nemohou vybrat a bude jim přidělen. Pokud 

zaměstnavatel má volné pracovní místo a je jeho povinností oznámit tuto skutečnost 

ÚP, předloží žádost na volné pracovní místo. V této žádosti kromě požadavků na dané 

pracovní místo je uvedeno, zda si přeje na dané místo hledat uchazeče prostřednictvím 

ZK a zda si přeje dané místo zveřejnit. Pokud si zaměstnavatel nepřeje zveřejnění a 

nemá zájem o uchazeče na základě ZK, pracovník úřadu toto musí respektovat. 

Respondent ÚP6 uvedl, že zaměstnavatelé volí raději klasickou cestu. Na volné 

místo je pak dosazen uchazeč, kterého si zaměstnavatel sám vybral nebo mu ho někdo 

doporučil. Pokud zaměstnavatel uvede, že jeho inzerát může být zveřejněn a může být 

zařazen do projektu ZK, objeví se následně v databázi míst vhodných pro ZK. Cizinec 

si pak ve své rodné zemi může z této databáze vybrat pracovní místo, o které má zájem. 

Poté začne vyřizování všech náležitostí a formalit nutných pro udělení ZK. Pokud 

cizinec splňuje všechna kritéria, je mu udělena ZK a vydává se za svým 

zaměstnavatelem (tzn. do ČR). Zaměstnavatel tedy nového zaměstnance vidí nejčastěji 

poprvé až v den nástupu do zaměstnání. Je samozřejmě možné, že zaměstnavatel 

vyžaduje vidět cizince před nástupem do práce a udělením ZK. V tom případě musí 

cizinec přijet do ČR na své vlastní náklady a představit se zaměstnavateli. 

Pokud by nastal případ, že cizinec přijede do ČR, a buď před samotným 

nastoupením do zaměstnání nebo krátce po něm bude zaměstnavatel nespokojen, může 

daného cizince propustit a ten ztrácí automaticky možnost na ZK a musí odjet ze země. 

Všechny výše popsané skutečnosti respondenti ÚP uvedli při provedených rozhovorech 

jako hlavní důvody, proč zaměstnavatelé nemají zájem o projekt ZK. Dalším důvodem,

který respondenti ÚP zmiňovali, bylo, že v seznamu zemí, jejichž občané mohou žádat 

o ZK, chybí země jako např. Mongolsko a Moldavsko.

Z řad dotazovaných zaměstnavatelů jako hlavní důvod nezájmu zaměstnavatelů 

o projekt ZK respondent Z2 uvedl, že je pro ně proces spojený s pracovním místem 

určeným pro uchazeče o ZK administrativně náročný a komplikovaný. Je pro ně 

jednodušší volit klasickou cestou formou pracovních povolení. Při rozhovorech 

s cizinci, kteří v Česku žijí více než rok, jsem v rámci rozhovoru pokládala i otázky 
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týkající se ZK. Konkrétně jsem se dotazovala, zda o projektu ZK slyšeli a zda by ho 

využili. Všichni dotazovaní respondenti, se kterými jsem provedla rozhovor, shodně 

uvedli, že o projektu ZK vůbec neslyšeli a vůbec netuší, co projekt obnáší. 

7.4.3 Odborníci

Z řad odborníků jsem oslovila odborníka na migraci a pracovní aktivity 

Doc. Drbohlava. Dále jsem oslovila Mgr. Horákovou, která se zabývá trhem práce, 

migrací a integrací cizinců. Od Mgr. Horákové jsem získala kontakt na 

PaeDr. Kolmerovou, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti MPSV. Respondentů 

jsem se dotazovala zejména na hodnocení současné situace na trhu práce, dále 

na nastavení legislativy zaměstnávání cizinců a změny, které již proběhly, nebo naopak 

změny, které by oni sami viděli jako prospěšné a účinné v oblasti boje proti nelegálnímu 

zaměstnávání.

7.4.3.1 Zhodnocení situace na trhu práce

Na trhu práce panuje spíše klesající pracovní morálka. Obcházení zákona o 

zaměstnanosti a skrytá zaměstnanost je rozšířená i mezi českými občany. Jak uvádí 

respondent OD3, v naší společnosti panuje tolerance nelegality, jako příklad uvádí to, 

jak se u nás vyplácí číšníci či kuchaři. Je tedy potom těžké bojovat s nelegalitou cizinců, 

když obtížné je bojovat i s nelegalitou Čechů. 

V době ekonomické krize úřady přistoupily k přísnějším opatřením v podobě 

neudělování nových pracovních povolení a pozastavení prodlužování povolení. 

Respondent OD1 uvádí, že je dobré , že na českém trhu práce panuje konkurence. 

Osobně si však myslí, že zpřísnění udělování pracovních povolení v době krize způsobí 

spíše nárůst nelegálního zaměstnávání. Když se cizincům nepodaří získat pracovní 

místo legální cestou, tzn. nezískají pracovní povolení, budou se snažit uživit na českém 

trhu a zvolí cestu nelegální. 

Tento fakt je způsoben i tím, že za cestu do ČR zaplatí nemalé peníze. Zejména 

v 90. let v bývalých sovětských zemích, hlavně na Ukrajině, byla situace na trhu práce 

špatná, těžko se hledala práce a z platu sotva pracovník uživil svoji rodinu. Podnikatelé 

v boji s konkurencí hledají levnou pracovní sílu a často cizinci z bývalých sovětských 

republik jsou těmi, kteří jsou za danou mzdu ochotni pracovat. Potřebují uživit sebe i 
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svoji rodinu. Jejich pracovní morálka je vysoká, jsou ochotní pracovat přesčas, o 

víkendu, nevadí jim směnnost či dojíždění za prací. V ČR obsazují zejména pozice 

vyžadující vzdělání učebního oboru. Problém ČR je, že zde neexistuje taková politika, 

která by podporovala učební obory, proto u nás dochází k tomu, že některé profese jako 

např. obráběč, svářeč či zámečník zanikají. 

Respondent OD3 shledává klíčovým problémem nelegálního zaměstnávání 

poptávku po nelegální práci. Pokud bude na trhu poptávka po nelegální práci ze strany 

zaměstnavatelů, je důležité, aby legislativa jasně určovala, jak proti ní bude bojovat. 

V neposlední řadě je nutné provést změnu v nastavení institutu zaměstnávání. 

V ČR panuje výrazný nesoulad mezi živnostenskými oprávněními a pracovními 

povoleními. Dosud bylo snazší získat povolení k podnikání. Cizinci nemuseli předložit 

podnikatelskou vizi, jako například musí cizinci žádající o živnostenský list 

v Rakousku. 

V ČR panuje liberální možnost získat živnostenský list a proti tomu stojí 

poměrně velmi restriktivní institut pracovních povolení. Dle respondenta díky tomu 

dochází k přesouvání pracovníků do systému, který je hůře kontrolovatelný, protože 

živnost na určitém místě ohlásíte, ale podnikat můžete jinde a tím jsou podnikatelé 

těžko zjistitelní. Nelegální migraci dále umožňují družstva. Cizinec se přihlásí 

do družstva, což znamená, že se legálně zapíše, ale ne vždy se pak přihlásí i o pracovní 

povolení, což znamená, že institut pracovního povolení není dodržován.

7.4.3.2 Zhodnocení nastavené legislativy

Respondenty jsem požádala o vyjádření k současné legislativě. Z výpovědí 

respondentů vyplynulo, že jako významné považují to, že vláda není jednotná a návrhy 

na úpravu legislativy neprocházejí parlamentem. K současné legislativě upravující 

zaměstnávání cizinců se vyjádřil i respondent OD3, který hlavní problém spatřuje 

v tom, že se jedná o administrativně byrokratický systém, který je neprůhledný a 

zbytečně komplikovaný. Nastavení legislativy však souvisí s politickou reprezentací. 

Z řad politiků je malý zájem na řešení tohoto fenoménu. Velký problém tak vzniká 

v oblasti kontroly a následně narovnání. V ČR neexistuje jednotný přístup a strategie, 

spíše se v daných situacích provádí ad hoc řešení a projekty. 
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Jak podotýká respondent OD2, v současnosti má MPSV částečně v řadě otázek 

svázané ruce, protože silovým resortem v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců 

nadále zůstává Ministerstvo vnitra. Stejný názor projevil i respondent OD3, který 

zmiňoval, že centralizace a výkon moci v rukou Ministerstva vnitra považuje 

za problém legislativy. S argumentem Ministerstva vnitra, že organizace probíhá lépe, 

pokud je pod jednou střechou, nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že problematika 

zaměstnávání cizinců spadá pod kompetenci MPSV, mělo by dle respondentů MPSV 

rozhodovat o dominantních věcech. 

Za pozitivní respondent OD3 považuje zřízení Meziresortního orgánu, který 

umožňuje vzájemnou informovanost resortů, kterých se nelegální zaměstnávání cizinců 

dotýká. Jednání orgánu probíhají třikrát ročně. Diskutuje se o tom, co se děje v daných 

resortech a s jakými problémy se potýkají. Meziresortní orgán není orgánem, který by 

o něčem rozhodoval. Rozhodovací pravomoc zůstala v rukou parlamentu a vlády, 

z tohoto důvodu MOPNZC situaci v oblasti zaměstnávání nemůže zachránit.  

Dle názoru respondenta OD1 současně nastavený kontrolní mechanismus má 

omezený rádius. Je třeba nastavit systém tak aby byl průhledný a kontrolovatelný. 

Bohužel při současných finančních prostředcích a kapacitách, není možné důsledně 

provádět kontroly. 

7.4.3.3 Zhodnocení zásadních změn v oblasti zaměstnávání cizinců  

Respondentů odborníků jsem se dotazovala kromě možných řešení, která by 

viděli jako prosaditelná a řešitelná v oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců, také  

na zásadní změny v oblasti zaměstnávání cizinců, které nastaly od roku 2009. Jde o 

projekt Zelených karet a dále přijetí nového trestního zákona.

Dle respondenta OD3 bylo hlavním cílem projektu zorganizovat poptávku 

po zahraniční pracovní síle a dále zkrátit a zefektivnit náborovou fázi. Respondent 

zmiňoval, že získání povolení k pobytu, které je nutné získat, aby výkon práce byl 

skutečně legální, trvá v ČR měsíce i rok. Podnikatel, který poptává zahraniční pracovní 

sílu, však nemůže čekat tak dlouho, a pokud na dané místo nemá zájemce z řad českých 

uchazečů, je pravděpodobné, že se uchýlí k zaměstnání cizince nelegálně či 
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kvazilegálně17. Zaměstnavatel také může využít zprostředkující agenturu práce, která 

získá pracovníky za něj, tzn. že agentura vyplní mezeru, kterou měl vyplnit stát. 

Stát si tento problém, který na trhu práce vzniká, uvědomuje a zlepšení situace 

by měl umožnit právě projekt ZK. 

Respondent souhlasí s názory, že ZK by měly být udíleny i uchazečům, kteří již 

v ČR jsou, aby se právě usnadnil jejich vstup na český trh práce. Současně nastavený 

systém ZK však představuje problém v tom, že o kartu cizinec musí žádat ze své země. 

Respondent by viděl možnost zapojit do tohoto programu i nelegální cizince, kteří by 

díky zapojení do systému svůj statut zlegalizovali a pracovali řádně na základě pracovní 

smlouvy a odváděli by ze mzdy pojistné a daně. 

Tato myšlenka, jak uvádí respondent, však v žádném případě nezíská podporu

Ministerstva vnitra. Problém ZK vidí dále v tom, že MV stanovilo seznam zemí, jejichž 

občané se do projektu mohou přihlásit. V seznamu jsou země jako Austrálie či Kanada, 

dle názoru respondenta si však občané těchto zemí ČR spíše nevyberou. Naopak 

v seznamu zemí postrádá země jako jsou Vietnam či Moldavsko, jejichž občané 

přichází do ČR v hojném počtu. 

Respondent považuje myšlenku nalákání kvalifikovaných zahraničních 

pracovníků jako pozitivní rys projektu, ale to jak je systém nastaven a prováděn je již 

horší, systém dle jeho názoru moc nefunguje. Respondenti OD3 i OD2 poukazují, že 

projekt ZK probíhá teprve necelé dva roky, což je krátká doba. Projekty tohoto typu 

potřebují delší období. Na druhou stranu projekt obdobný ZK tedy projekt Výběr 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků (dále jen VKZP), který byl spuštěn již v roce 

2003, neshledávají také úspěšnými. Od doby jeho spuštění se do projektu VKZP 

přihlásilo okolo 2 000 uchazečů, což je velice marginální počet, který nemá efekt pro 

trh práce vzhledem k počtu cizinců, kteří na český pracovní trh proudí. 

Další výraznou změnou v oblasti zaměstnávání cizinců bylo přijetí nového 

trestního zákona, který nabyl účinnost od ledna 2010. Nelegální zaměstnávání bude již 

považováno za trestný čin a budou hrozit sankce v podobě odnětí svobody. Jak shodně 

uvedli všichni dotázaní odborníci, vymezení nelegálního zaměstnávání a jeho prokázání 

je zvoleno ne příliš vhodně. Dle respondenta OD2 bude záležet, jak se k situaci postaví 

                                                
17 Kvazi-legální zaměstnání cizinců znamená, že cizinec má povolení k pobytu a nemá povolení k práci 
nebo naopak má získané povolení k práci, ale doposud nemá vyřízené povolení k pobytu.
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soudy a jak bude nastavena judikatura. Výše stanovení pokut v maximální výši 

5 milionů Kč považují respondenti OD2 i OD3 za dostatečnou, záleží však pouze na její 

vymahatelnosti, kterou mají na starosti celní úřady. Respondenti z řad expertů a 

pracovníků ÚP však vidí problém právě ve vymahatelnosti pokut nikoliv v její výši, 

protože vymahatelnost v ČR je na poměrně nízké úrovni. Chybí zejména finanční zdroje

na kontrolní činnost pracovníků ÚP. Politický zájem danou problematiku řešit považuje 

také spíše za nízký. Tyto zmíněné důvody respondent OD3 považuje za hlavní problém 

toho, proč dané restrikce nefungují a neodrazují zaměstnavatele od nelegální činnosti. 
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8 Možná řešení nelegálního zaměstnávání v ČR

Nelegální zaměstnávání bez pochyb představuje problém pro každou zemi, která 

otevřela své pracovní trhy zahraniční pracovní síle. ČR při řešení tohoto problému musí 

stanovit taková řešení, která přinejmenším povedou k jeho snížení. Existuje řada metod, 

jak toho docílit. V této kapitole nastíním jaká opatření ČR jednak již využila a která by 

naopak mohla využít pro snížení nelegálního zaměstnávání cizinců na svém území. 

Vymezím tři možné cesty, kterými by se ČR mohla ubírat. Nejúčinnějším řešením 

nelegálního zaměstnávání by bylo zvolit kombinaci těch metod, které jsou ve Vládě a 

Parlamentě prosaditelné a tudíž snadněji aplikovatelné do praxe. Jak jsem již uváděla, je 

třeba provádět nejen restriktivní politiku, ale také politiku preventivní a podporující 

legální pracovní migraci.

8.1 Legalizace

Jak uvádí Štětina (2005, str. 3), regularizace je “nejběžněji používaným pojmem 

pro opatření, jímž stát uděluje povolení k pobytu na svém území cizincům, kteří se 

nacházejí na jeho území nelegálně”. Jedná se tedy o legalizaci pobytu. Regularizace se 

tedy týká ilegálně pobývajících cizinců. Do této ilegality se zařazují i ti cizinci, kteří 

mají sice povolení k pobytu, ale porušili zásadním způsobemm podmínky jeho udělení, 

čímž je například myšleno nelegální zaměstnání. 

Ve většině vyspělých zemích v dnešní době dochází k nelegální pracovní 

migraci. Státy ve snaze tento fenomén potlačit sahají k restriktivním opatřením. Jak 

uvádí Štětina (2005), zaváděná restriktivní opatření však nejsou vždy tím správným 

řešením a nedosahují uspokojivých výsledků. Restriktivní opatření v podobě přísnějších 

sankcí a častěji prováděných kontrolních akcí s sebou nesou  značné zvýšení nákladů. 

Pokud by stát přikročil k vyhoštění všech nelegálně odhalených cizinců, náklady na 

správní řízení a samotné vyhoštění by pro zemi představovaly výrazný zásah do státního 

rozpočtu. Tyto důvody vedly řadu evropských zemí (např. Itálii, Španělsko, 

Portugalsko aj.) k přijetí opatření na snížení dopadů nelegální migrace v podobě 

regularizace, která se zejména v jižních zemích (Španělsko, Řecko, Portugalsko) stala 

standardním prostředkem, který země využívají k řízení pracovní migrace. 

(Štětina, 2005)
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V ČR probíhaly snahy o regularizaci již od roku 2005 v rámci projektu 

Regularizace nelegální migrace, jehož hlavním cílem bylo zlepšit situaci nelegálních 

migrantů pomocí jednorázové regularizace18. Projekt nebyl úspěšný, protože 

k regularizaci nedošlo. V současnosti probíhá projekt Regularizace jako jeden 

z nástrojů v boji proti nelegální migraci, který je financován z Evropského sociálního 

fondu. Projekt bude probíhat až do května 2011. Hlavním cílem projektu je najít řešení 

nelegální pracovní migrace a připravit legislativní návrh pro uskutečnění regularizace 

v ČR. Regularizace by tak umožnila legalizovat pobyt cizinců, kteří pracují v ČR bez 

pracovní smlouvy či na základě pochybných pracovních dohod nebo práce pro 

pochybné zprostředkující agentury. (Sdružení, 2009)

Respondentů z řad odborníků jsem se dotazovala, zda vidí v regularizaci možný 

nástroj pro řešení nelegálního zaměstnávání. Z výpovědí vyplynulo, že regularizaci 

nepovažují v dlouhodobém horizontu za zcela účinný nástroj pro snížení nelegální 

pracovní migrace. Regularizaci umožní snížit počet nelegálních migrantů v daném 

období, v delším období ke snížení nelegální pracovní migrace dojít nemusí. 

Respondenti ve svých odpovědích zmiňovali jak pozitiva, tak také negativa, 

které regularizace představuje. Hlavní argumentem bylo, že jsou v rámci regularizace 

zvýhodněni migranti, kteří porušují zákony. Naproti tomu ti migranti, kteří pravidla a 

zákony dodržují, jsou tzv. mimo hru, protože jich se regularizace vůbec nedotkne. Jako 

druhý argument proti tomuto řešení problému zmiňovali skutečnost, že regularizace 

může zmírnit či snížit důsledky nelegální migrace, tedy nelegálního zaměstnávání, ale 

neřeší její příčiny. Regularizace totiž nedokáže odstranit příčiny problému, což 

znamená, že i po jejím uskutečnění se může daný problém časem navrátit na stejnou

úroveň. Pokud by se ČR rozhodla pro regularizaci, bude nutné, aby byla provedena 

taková opatření, která dokáží eliminovat příchod budoucích nelegálních migrantů, kteří 

by obsazovali místa migrantů, kteří se zapojili do regularizace. Pokud by ale taková 

opatření byla uskutečněna a regularizace by byla úspěšná, pravděpodobně by došlo ke 

zvýšení příjmů státního rozpočtu. Legalizací práce cizinců a jejich pobytu by cizinci ze 

mzdy museli odvádět daně a zákonné pojistné. 

                                                
18 Jednorázová regularizace představuje takovou formu regularizace, kdy se cizinec ve vymezeném 
časovém období může podat žádost nebo se musí na daném území státu nacházet k přesně stanovenému 
datu. V případě jednorázové regularizace je pak počet cizinců, kteří jsou do regularizace zapojeni 
omezený. K tomuto typu regularizace se přistupuje nejčastěji z politického či ekonomického podnětu. 
(Štětina, 2005, str. 4)
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Respondent OD1 uvedl, že díky legalizaci pobytu by došlo ke zlepšení kvality 

života migrantů, ti by se nemuseli skrývat a byla by tak umožněna jejich lepší integrace 

do společnosti. Jak uvedl dále, k regularizaci by země měla přistoupit až v případě, že 

problematiku nelegální migrace nelze řešit jinými způsoby jako např. vyššími sankcemi 

či častějšími kontrolami. Regularizaci by měla doprovázet dostatečná opatření, která 

odradí zaměstnavatele od dalšího zaměstnávání cizinců. Při zvažování regularizace je 

nutné, aby země dokázala zabránit budoucím migrantům zaplnit místa migrantů, kteří se 

účastnili regularizace. V takovém případě by totiž samotná regularizace neměla žádný 

smysl. Zároveň by měly probíhat programy a opatření na podporu legální migrace. 

Nastavená legislativa by měla být vstřícná, avšak při jejím nerespektování by měly

následovat přísné penalizace. 

8.2 Prevence 

Další možná řešení nelegálního zaměstnávání cizinců by mohla mít podobu 

preventivních opatření. Česká republika již v současné době využívá projekty na 

podporu legální migrace v podobě Zelených karet či projektu Výběr kvalifikovaných 

pracovníků. V roce 2000 vznikl Meziresortní orgán, pomocí něhož, jak uvedl OD3, se 

zlepšuje kontrola a dochází k lepší informovanosti o činnosti jednotlivých úřadů, které 

bojují s nelegálním zaměstnáváním. Nápomocný by též mohl být migrační úřad, který 

mají například ve Francii či severských zemích, jak uvedl respondent OD1. 

8.2.1 Projekty na podporu legální migrace

8.2.1.1 Zelené karty a Výběr kvalifikovaných pracovníků

Projekty Zelené karty a Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků jsou

projekty zaměřené na podporu legální migrace. Projekt VKZP byl spuštěn v roce 2003 a 

projekt ZK v roce 2009. Projekt ZK považují respondenti za nedotažený. O projekt není 

zájem jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany cizinců. Pro samotné cizinci, kteří 

spadají do poslední skupiny, tedy skupiny C19, je možné získat ZK pouze na dva roky a 

poté nemůžou požádat o její prodloužení. Jak respondent uvedl, za takto nastavených 

                                                
19 Zelenou kartu je možné získat v jedné ze tří variant. Zelená karty typu A slouží pro kvalifikované 
pracovníky. Karta typu B slouží pro pracovníky s nižším vzděláním a praxí v oboru. Karta typu C je 
určena nekvalifikovaným pracovníkům. Karta typu A a B je udělována na dobu 2 let a může být 
prodloužena. Karta typu C je vydána pouze na 2 roky bez možnosti prodloužení. 
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okolností cizinci zelené karty využívat i nadále spíše nebudou, protože k nám přichází 

zejména cizinci s nižší kvalifikací, kteří raději využijí možnost zřídit si pracovní 

povolení, protože každé dva roky, mohou zažádat o jeho prodloužení o další dva roky. 

Cíl projektu snížit byrokratické překážky vstupu na český trh práce a usnadnit 

cizincům vstup na trh práce v kratší době považuji za chválihodný a především krok 

správný směrem. V současné podobě projektu dle mého názoru chybí možnost zřídit 

Zelenou kartu na našem území. V současnosti se může projektu účastnit pouze osoba, 

která o kartu zažádá v zemi původu. Vzhledem k výrazným počtům uchazečů z řad 

cizinců, kteří do ČR přijíždí na platné legální povolení k pobytu v podobě například 

turistického víza, by měla existovat možnost zažádat o kartu přímo v ČR. Uchazeči o 

zaměstnání nemají o projektu povědomí. Málo který uchazeč se o pracovní místo zajímá 

na tamních úřadech v zemi původu, kde by získal informaci o projektu ZK. Pokud již do 

ČR přijedou, nemají de facto šanci, pokud se o projektu dozvědí, se do něj zapojit. 

V nastavení politiky projektu ZK by mohlo dojít ke změně struktury typů karet a doby 

jejího udělení. Pro obavy z nepříznivých období a nedostatku pracovních míst a nárůstu 

nezaměstnanosti českých uchazečů, by mohla existovat možnost případně po dvouletém 

vypršení karty zažádat o kartu novou přímo z ČR. I nekvalifikovaní pracovníci, kteří se 

osvědčí a zároveň jejich profese spadá do oblasti nedostatkových profesí na českém trhu 

práce i v nepříznivých obdobích, by mohli mít možnost si kartu prodloužit. Pokud i po 

dvou letech, se ukáže, že práce cizince je potřebná, nevidím důvod proto, aby mu 

nemohla být karta prodloužena.    

8.2.1.2 Asistenční systém zaměstnávání cizinců v ČR

V rámci prevence proběhl v roce 2007 projekt Asistenční systém zaměstnávání 

cizinců z Ukrajiny. Hlavním cílem tohoto systému bylo přesvědčit potenciální pracovní 

migranty z Ukrajiny o výhodnosti legální cesty a odradit je od cesty nelegální. Byl 

založen jako preventivní, měl přesvědčit migranty o důvěryhodnosti státních institucí a 

o výhodách legální cesty při vstoupení na český pracovní trh. Realizátoři projektu se 

snažili pomocí tohoto systému minimalizovat působení klientského systému, který je 

v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR rozšířený a je jednou z forem, jak se zahraniční 

pracovníci dostávají na český trh práce. (MSPV, 2008) Veškeré služby, které byly 

prostřednictvím asistenčního centra nabízeny, byly zcela zdarma. Jak jsem jíž 

zmiňovalav kapitole 7, v případě cizinců z Ukrajiny, však vzniká nedůvěra v systém či 
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služby, které jsou nabízeny zdarma. Což v případě uchazečů z post-sovětských zemí 

může být hlavním důvodem nezájmu o tento projekt. Jak vyplynulo z rozhovorů, cizinci 

se v české legislativě spíše neorientují a vyřizování povolení nechávají na starost 

zmocněnému zástupci či zprostředkovateli, kterému za poskytnuté služby platí. 

Pokud jde o zaměstnavatele, bylo osloveno několik stovek firem, které projevily 

zájem o zaměstnávání občanů Ukrajiny. U některých firem došlo i k navázání kontaktů 

a spuštění intenzivní spolupráce s uchazeči z Ukrajiny. Pozitivní hodnocení projektu 

zaznívalo i z řad úřadů práce, cizinecké policie i samotných oslovených cizinců. 

Realizátoři projektu dokonce uvažovali o rozšíření projektu do jiných států, zejména 

Moldavska, Mongolska a Vietnamu. (MPSV, 2008)

Asistenční systém se ukázal jako velice efektivní a účinný nástroj, který by mohl 

napomoci snížit nelegální pracovní migraci. I když byl systém ze strany zaměstnavatelů 

i samotných pracovních migrantů hodnocen kladně a pozitivně, byl projekt ukončen 

s odůvodněním, že nebylo zajištěno a prokázáno po účetní stránce, jak bylo nakládáno 

s poskytnutými finančními prostředky, které byly na projekt vyčleněny ze státního 

rozpočtu. (MPSV, 2010a) Potenciál a přínos slibně se rozvíjejcícho projetku tak nemohl 

být naplněn kvůli předčasnému ukončení způsobeném formálními nedostatky. 

Skupina občanů Ukrajiny a Vietnamu tvoří nejpočetnější skupiny jak legálně 

evidovaných pracujících, tak nelegálně pracujících cizinců. Myslím, že kdyby bylo 

projektu umožněno pokračovat, pomocí propagace a osvěty by se zájem uchazečů 

z Ukrajiny postupně zvyšoval. Zájem ze strany zaměstnavatelů byl prokazatelný již 

během ročního spuštění projektu. Projekt se tak mohl zařadit k projektům, kterým se 

podařilo částečně přispět ke snížení nelegálního zaměstnávání cizinců. V dnešní době 

přebujelého klietnského systému a jiných zprostředkovatelských organizací, mohl být 

projekt prospěšný a užitečný.

8.2.2 Migrační úřad

Dalším možným řešením nelegálního zaměstnávání by mohlo být zřízení 

imigračního úřadu, jak uvedl respondent OD1. 

Myšlenku zřízení imigračního úřadu podporuje z řad politiků od roku 2009 

bývalý stínový ministr vnitra František Bublan. Jak Bublan (2009) uváděl, projekt 

Dobrovolných návratů, o jehož cílech jsem se zmiňovala v kapitole 6.1.2.3 věnující se 
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vývoji pracovní migraci po roce 2000, je dobrou myšlenkou. Bublan však projevil 

obavu z toho, že zatímco se podaří některé cizince poslat domů, další stovky až tisíce 

jich opět do ČR přijdou. 

Projekt Dobrovolných návratů tak z dlouhodobého hlediska nepovažuje za 

účinný. Naopak navrhuje zřízení imigračního úřadu a zapojení cizinců do veřejně 

prospěšných prací. Imigrační úřad by mohl sjednotit dosud roztříštěný postup 

jednotlivých úřadů. Migrace spadá do kompetence Ministerstva vnitra, Ministerstva 

zahraničních věcí, Ministerstva práce a sociálních věcí a dále Ministerstva průmyslu a 

obchodu. Migrační úřad by umožnil soustředit všechny úřady, které se migrací zabývají 

a podílejí se na ní, pod jednu instituci. Takto nastavený systém funguje například 

v severských zemích. (Bublan, 2009)

Důležitým krokem ke snížení nelegálního zaměstnávání cizinců je také  podpora 

legální cesty tzn. podpora legálního zaměstnávání cizinců, jak uvádí respondent OD1. 

Získání pracovního povolení je zbytečně zatíženo přebytečnou byrokracií. Jak 

respondent uvádí, flexibilnější systém pracovních povolení a celkově flexibilnější 

nastavení systému zaměstnávání cizinců by jistě vedlo k větší motivaci cizinců využít 

legální cestu. Samozřejmě v případě zjištění porušení by následovaly tvrdé sankce a 

postihy. 

Potřebnou flexibilitu vidí respondent zejména v možnosti změnit 

zaměstnavatele, aniž by cizinec musel žádat o nové pracovní povolení. Institut 

pracovního povolení je nastavený tak, že cizinec žádá o povolení pro výkon dané práce 

a pro konkrétního zaměstnavatele. Pokud dojde ke změně práce ač u stejného 

zaměstnavatele nebo dokonce k samotné změně zaměstnavatele, považuje se tento krok 

za porušení podmínek udělení povolení a cizinec tak automaticky pozbývá platnosti 

pracovního povolení. Pokud cizinec pozbyde platnosti pracovního povolení, ztrácí tak 

nárok i na povolení k pobytu, které je vydáváno cizinci právě za účelem práce. 

Pro cizince by měla existovat možnost i v rámci institutu pracovních povolení 

určitá ochranná lhůta, pokud cizinec ztratí zaměstnání. V současnosti cizinec, chce-li 

hledat nové zaměstnání, musí nejen zažádat o nové povolení, ale musí tak učinit po 

dobou platnosti nebo před uplynutím platnosti současného povolení. Pokud by cizinci 

měli možnost změnit zaměstnavatele s tím, že tuto změnu však musí nahlásit 

příslušnému ÚP, samotní cizinci i zaměstnavatelé by tuto změnu jistě uvítali. Jak 
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vypověděli kontroloři, změna zaměstnavatele či jiný výkon práce pro stejného 

zaměstnavatele, než na jaké mají cizinci uděleno pracovní povolení je velice častným 

prohřeškem, který je při kontrolách zjištěn.

8. 3 Represe 

Česká republika využívá v boji proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců také 

restriktivní opatření. Mezi restriktivní opatření patří zejména kontroly, následně také 

sankce a pokuty za zjištěné nelegální zaměstnávání cizinců, případně též vyhoštění 

nelegálních cizinců. 

8.3.1 Restriktivní opatření

Zejména v souvislosti s ekonomickou krizí, která se začala v ČR projevovat od 

konce roku 2008, byla provedena některá opatření na podporu snížení nelegálního 

zaměstnávání. Častější kontroly by pro snížení nelegálního zaměstnávání byly 

zapotřebí, ale jsou bohužel limitovány počtem zaměstnanců státní správy. Jak uvedl 

respondenti ÚP6, ÚP 7 a ÚP 8, problém představuje nejen počet pracovníků (např. na 

celou Prahu jsou pouze 3 kontroloři), ale také součinnost s dalšími orgány, zejména pak 

cizineckou policií. Z meziročního srovnání vyplynulo, že v roce 2009 bylo 

zkontrolováno o 5 114 zahraničních pracovníků méně než v roce 2008. 

Je tedy důležité klást větší důraz na intenzivní kontroly, které budou probíhat v 

součinnosti více orgánů. S tím samozřejmě souvisí zlepšení spolupráce a propojení 

jednotlivých institucí zapojených do boje s nelegálním zaměstnáváním, tedy zejména 

zlepšení spolupráce mezi ÚP, SCP a celními orgány. 

Od ledna 2009 vešlo v účinnost restriktivní opatření v podobě novely zákona o 

zaměstnanosti, která v oblasti zaměstnanosti zavedla přísnější sankce při zjištění 

nelegální práce cizinců. Výše pokuty 2 miliony Kč pro zaměstnavatele, kteří nelegálně 

zaměstnávali cizince, nebyla dostatečným restriktivním opatřením. Novelou zákona 

byla maximální výše pokuty zvýšena z 2 na 5 milionů Kč. Jak uvedl respondent OD1, je 

třeba provádět vstřícnou politiku a legislativu, ale v případě porušení musí následovat 

tvrdé sankce. Změnu přinesl i trestní zákon č. 40/2009 Sb., jehož účinnost je od roku 

2010. Trestní zákon povýšil nelegální zaměstnávání a práci na trestní čin, bohužel však 

nezavedl trestní odpovědnost právnických osob tedy firem a zaměstnavatelů. V případě 
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odhlení trestního činu nelegální práce je zjišťována odpovědnost pouze jednotlivých 

fyzických osob, které u daného zaměstnavatele působí.  

I když se v roce 2009 počet udělených pokut výrazně nezvýšil, došlo naopak k 

výraznému růstu výše udělených pokut. Zatímco v roce 2008 byly pokuty uděleny ve 

výši 30 milionů Kč, v roce 2009 byly uděleny pokuty ve výši již 47 milionů Kč. Toto 

zvýšení pravděpodobně způsobilo zmiňované navýšení maximální výše pokuty za 

odhalené opakované porušování zákona ve větším rozsahu. 

Jak však uvedl respondent ÚP9, zvýšení maximální výše pokuty ani tak není pro 

mnohé velké firmy překážkou. Velké firmy i nadále porušují zákon o zaměstnanosti, 

protože riziko odhalení je nízké a nelegální zaměstnávání se jim i tak vyplatí. Dle 

výpovědi respondenta ÚP9 by bylo mnohem lepším řešením provést změnu současné 

legislativy například tak, aby ti, co opakovaně nelegálně zaměstnávali cizince, neměli 

možnost nadále podnikat. 

Efektivním řešením by také bylo přijetí směrnice o sankcích 2009/52/ES20, která 

již v řadě evropských zemí platí. Velké firmy, které jsou zadavatelem neboli 

odběratelem práce, využívají pro splnění úkolů řadu subdodavatelů. Jak uváděli 

respondenti ÚP, v případě odhalení nelegálního zaměstnání cizinců jsou pak 

postihnutelní pouze subdodavatelé, nikoliv však zadavatel práce. Přijetím této směrnice 

by však byli postihnutelní i samotné firmy, které si dané subdodavatele najali tzn. 

odpovědnost za nelegální zaměstnávání by nesl i zadavatel práce. 

Z restriktivních opatření proběhl jednorázový projekt Dobrovolné návraty, jehož 

hlavním cílem bylo snížit nelegální migraci a nelegální zaměstnávání, které by se 

vlivem ekonomické krize a vlny propouštění mohlo zvýšit. Hlavním cílem bylo 

nabídnout pomoc těm cizincům, kteří byli v ČR legálně, a v důsledku ekonomické krize 

ztratili práci. Těmto cizincům byla zaplacena letenka a vyplacen příspěvek ve výši 500

Eur. Nelegálně pobývajícím cizincům bylo umožněno se také do projektu zapojit, avšak 

byla jim hrazena pouze letenka a zákaz vstup v délce přiměřené době, po kterou 

setrvávali v ČR nelegálně. Projektu se účastnilo celkem 2 089 uchazečů, z toho 169 

nelegálních. Celkové náklady projektu byly ve výši 112 milionů Kč. (MV, 2010h)

                                                
20 Směrnice EU 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Hlavním cílem této směrnice je zintenzivnění 
opatření, která jsou uskutečňována proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců nejen v daném státě, ale i 
v celé EU. Členské směrnice musí provést změny legislativy do 20. července 2011 tak, aby byla 
v souladu s touto směrnicí. 
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Jako jednorázové řešení byl projekt patrně úspěšný, z dlouhodobého hlediska 

řešení nelegální pracovní migrace však neměl téměř žádný význam. Projektu se 

účastnilo necelých 3 000 uchazečů. V roce 2009 se však očekáválo vypršení až 70 000 

pracovních povolení, jejichž držitelé se ocitnou bez možnosti být legálně změstnáni, 

pokud jim nebude umožněno povolení prodloužit. 

Vzhledem k této skutečnosti považuji odchod necelých 3 000 migrantů v rámci 

projektu Dobrovolné návraty za marginální a nevýznamný. Přínosem by bylo, kdyby do 

projektu byl zapojen mnohem větší počet cizinců. Pozastavení výdeje pracovních 

povolení nepovažuji za vhodné řešení, protože hrozí vyšší riziko upadnutí do nelegality. 

Cizinci, kteří již v ČR pobývají a pracují třeba již 4 roky, jistě nebudou chtít zemi 

opustit, ale naopak budou hledat možnost jak se i nadále na trhu práce uplatnit. Myslím 

si, že vyvstává větší riziko v případě, kdy cizinci, kteří neuspěli na legálním pracovním 

trhu se budou snažit uživit a vstoupí na trh nelegální. Pokud by pracovní povolení byla i 

nadále prodlužována třeba na kratší dobu (např. půl roku), měli by cizinci možnost 

zůstat na legálním pracovním trhu a riziko vpádu do nelegality by se snížilo. 

8.3.2 Budoucí vývoj zaměstnávání cizinců

Evropská unie přijala tři směrnice týkající se pobytu a práce cizinců na území 

EU. Jedná se o směrnici 2009/52/ES tzv. sankční směrnice a Směrnici 2008/115/ES21

tzv. návratová směrnice. Každá členská země, a tedy i ČR, musí provést takové právní 

úpravy a změny, které budou v souladu s těmito směrnicemi. Pro Českou republiku tyto 

směrnice představují úpravu zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. Tato úprava 

zákona byla Vládou ČR schválena v srpnu 2010 a Poslaneckou sněmovnou v listopadu 

2010. Novela zákona o pobytu cizinců nabude účinnosti 1. 1. 2011. 

Novela by měla přinést zejména přísnější postihy pro zaměstnavatele, kteří 

zaměstnají nelegálně cizince. Díky novele zákona budou postihnutelní nejen 

subdodavatelé, kteří najali cizince, ale též firma, která subdodavateli práci zadala.

Zaměstnavatel bude také spoluodpovědný za cizince, který pro něj pracuje. 

V případě odhalení nelegální práce, bude zaměstnavatel (subdodavatel) hradit náklady 

spojené se správním vyhoštěním cizince. Pokud ten nebude schopen náklady uhradit, 

                                                
21 Směrnice 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navrácení 
neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Česká legislativa musí být v souladu s touto 
směrnicí do 24. prosince 2011. 
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bude se na úhradě podílet i ten, kdo zmiňovaného subdodavatele najal, tedy zadavatel 

práce.  

Přijetím novely dojde také ke zpřísnění podmínek pro cizince. Pokud bude 

cizinec nelegálně zaměstnán, hrozí mu zadržení až po dobu 18 měsíců. Do konce roku 

2010 byla nastavena doba zadržení na maximálně 6 měsíců. Někteří odborníci 

zabývající se pomocí cizincům a uprchlíkům se snažili prosadit snížení detence (z 18 

měsíců), bohužel se jim to nepodařilo. (MV, 2010i) Novela dále v souvislosti 

s povolením k pobytu zavede povinné biometrické údaje s otisky prstů. Toto opatření 

zhorší manévrovací možnosti zprostředkujícím agenturám a jiným zprostředkovatelům 

zaměstnávající cizince nelegálně. 

Zásadní změny by měla přinést také oblast podnikání. Cizinci žádající o 

povolení k podnikání budou muset prokázat svoji podnikatelskou vizi a získání povolení 

k podnikání již nebude tak snadné, jak tomu bylo dosud. Oproti zákonu z roku 1999 je 

novela zákona více represivnější a přináší řadu nových restriktivních opatření. 
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Závěr

Mezinárodní pracovní migrace je nevyhnutelnou součástí každé světové 

ekonomiky, která otevřela své trhy zahraniční pracovní síle. Pracovní migrace a s ní 

spojené nelegální ekonomické aktivity migrantů jsou tedy významnými celosvětovými 

fenomény, které jsou všude ve světě pečlivě sledovány a jejich pozornost se zvyšuje 

zejména v době recese či krize, kdy dochází ke zpomalení ekonomického růstu a 

zvyšuje se nezaměstnanost českých občanů. V České republice patří nelegální 

zaměstnávání českých pracovníků k poměrně rozšířenému a tolerovanému jevu, v 

případě cizinců je však nelegální zaměstnávání více medializováno. 

Jak pracovníci úřadů práce potvrdili, fenomén nelegálního zaměstnávání je v 

různých formách přítomen na celém území České republiky. Pracovní migranti ze 

zahraničí představují specifickou skupinu pracovníků, protože pro jejich zaměstnání je 

nutné splnit řadu povinností a podmínek. Pracovní migrace probíhá zejména z chudých 

do bohatých či bohatších zemí. V posledních letech však můžeme pozorovat změnu 

trendu ve způsobu vstupu cizinců do cílové země. Nelegální překročení hranic se v 

současné době v případě pracovní migrace téměř nevyskytuje. Cizinci do země vstupují 

legálně na základě turistických víz, do nelegálního postavení se dostanou až po vypršení 

pobytového povolení nebo nezískání či vypršení pracovního povolení. 

Z titulu nelegality je zjištění celkového počtu nelegálních migrantů nemožné, 

proto existují pouze odhady počtů pracovníků vykonávajících nelegální ekonomické 

aktivity na území ČR. Odhalené případy však mohou představovat pouze zlomek těchto 

aktivit vykonáváných cizinci na našem území. Největší skupinou odhalených nelegálně 

zaměstnaných tvoří občané ze třetích zemí, konkrétně Ukrajiny, Vietnamu, Moldavska a 

Mongolska. Zjištění, že nelegální pracovní migrace je propojena s legální, protože 

směřuje do stejných regionů a odvětví, potvrzují nejen experti, ale i pracovníci úřadů 

práce v rámci prováděné kontrolní činnosti. Zatímco pro Ukrajince a Mongolce je 

typické zaměstnání, pro Vietnamce je naopak charakterstické podnikání. 

K vysvětlení nelegálních aktivit a motivů k nim směřujícím přispívají migrační 

teorie. Nejvíce k vysvětlení těchto aktivit přispívají neoklasická teorie, teorie dvojího 

trhu a teorie sítí. Nejlépe se však osvědčila teorie dvojího trhu, která odráží praxi. Jak 

potvrzují výzkumy expertů, ale také výpovědi pracovníků úřadu práce, v případě 
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nelegálního zaměstnávání cizinců dělení trhu na primární a sekundární zcela odpovídá 

skutečnosti. Cizinci jsou nelegálně najímáni zejména na manuální a fyzicky náročné 

práce, které jsou odrazem nižšího sociálního statutu a také nižších mezd, než jaké panují 

na trhu primárním. Primární trh je pak určený zejména českým a vysoce 

kvalifikovaným zahraničním pracovníkům. Cizinci jsou tedy zaměstnáni na pozicích 

vyžadujících malou či žádnou kvalifikaci. Jedná se o profese, na které je nedostatek 

českých uchazečů nebo o ně čeští uchazeči nemají zájem. 

Dle mého názoru se nůžky mezi primárním a sekundárním trhem otevírají více 

také díky nastavenému sociálnímu systému. Řada českých uchazečů raději využívá 

systém sociálních dávek, než by přijali pracovní místo odrážející nižší sociální statut a 

mzdy. Vzhledem k počtu podnikajících osob na českém pracovním trhu a počtu 

provedených kontrolních akcí je riziko odhalení zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 

cizince nelegálně spíše malé. Pokud se zaměstnavatelé budou potýkat s nedostatkem 

české pracovní síly a riziko odhalení bude nízké, myslím si, že se i nadále dá očekávat 

nelegální zaměstnávání cizinců na sekundárním pracovním trhu. 

Nejméně se v praxi dle mého názoru osvědčila teori sítí, protože tak jak je 

vysvětlována, se v praxi neuplatňuje. Migrační sítě se vyskystují především u občanů 

post-sovětských zemí, kteří tvoří nejpočetnější skupinu migrantů. Zamýšlené fungování 

sociálních sítí se však neděje zejména v případě občanů Ukrajiny. Podstata teorie 

založená na vazbách mezi migranty, by v praxi fungovala jak byla zamýšlena, kdyby 

neexistovaly organizované skupiny typu klientského systému, které sociální vazby 

zneužívají ve svůj prospěch a profitují z něj.

Podmínky vstupu a výkonu práce nebo podnikání určují míru charakteru 

zaměstnanosti cizinců, které jsou výsledkem uplatňované imigrační politiky. 

V České republice však neexistuje efektní migračně administrativní aparát, který by 

nejen usměrňoval, ale také řídil pracovní migraci. S nastavením administrativního 

aparátu souvisí i nastavení institutu pracovních povolení. Samotný proces získání 

pracovního povolení nepovažuji za příliš komplikovaný a složitý. Pokud ale do procesu 

zahrnu i nutné udělení povolení k pobytu, vyřízení zdravotního pojištění aj., tak celý 

proces je již komplikovanější a také zdlouhavý. Vyřízení pracovního povolení trvá v 

průměru 30 dní, vyřízení povolení k pobytu však může trvat déle (například 3 až 6 

měsíců). 
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Dalším významným zjištěním je existující silná lobby zprostředkovatelů a silná 

poptávka po práci cizinců. Pokud v případě silné poptávky přihlédneme k složitosti 

vyřizování všech formalit, není divu, že ať zaměstnavatel nebo cizinec, nebudou čekat 

tak dlouho na vyřízení všech povolení a uchýlí se spíše k nelegálnímu zaměstnávání. 

V případě zaměstnání na základě povolení by přispělo, kdyby vyřízení povolení k 

pobytu, které je nutné pro udělení pracovního povolení, trvalo kratší dobu. Toto by bylo 

možné při snížení náročnosti agendy cizinecké policie, rozšíření pracovišť cizinecké 

policie v krajích, ve kterých se koncentrují největší počty cizinců jako jsou např. 

Středočeský kraj či Praha. Opatření v této podobě by znamenalo zvýšení počtu 

pracovníků. V současné době snižování pracovních sil se však tento krok jeví spíše jako 

nereálný. 

Mezi další zjištění patří nevhodné nastavení insitutu živnostenských povolení a 

jejich kontrola. Proti zdlouhavému a složitému aparátu pracovních povolení stojí 

poměrně snadný systém živnostenských oprávnění. Řada cizinců využívá živnostenské 

povolení jako pojistku v podobě kvazi-legálního povolení k práci. Živnostenské 

povolení by mělo být uděleno pouze osobě, která má podnikatelský záměr a bude 

skutečně vykonávat živnost. V rámci kontrolních akcí bylo zjištěno, že cizinci

vykonávají práce vykazující znaky závislé práce, a tudíž by měli mít povolení pracovní, 

nikoliv živnostenské. 

Myslím si, že v případě cizinců, by mělo být udělení živnostenského oprávnění 

omezeno. Nepovažuji za příliš vhodné vydávat povolení v takovém rozsahu pro cizince 

ze třetích zemí. V důsledku ekonomické krize bylo pozastaveno vydávání pracovních 

povolení. V případě živnostenských oprávnění však k žádnému omezení počtu 

vydaných oprávnění nedošlo. Pokud chce Česká republika snížit počet zahraničních 

pracovníků na českém pracovním trhu, mělo by dojít nejen k omezení počtu pracovních 

povolení, ale i živnostenských oprávnění. 

S institutem pracovních a živnostenských oprávnění souvisí také současné 

nastavení legislativy v oblasti zaměstnanosti cizinců, které je však odrazem nastavení 

imigrační politiky v České republice. Jak z provedených zjištění dále vyplynulo, 

problematické je legislativní vymezení činnosti družstev a agentur práce.
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Krokem kupředu v úpravě legislativy bylo přijetí nového trestního zákona, který 

umožňil nelegální práci kvalifikovat v určitých případech jako trestný čin, nikoliv pouze 

jako přestupek. Myslím si, že zákon však nebyl formulován příliš vhodně z hlediska 

pojmů, které kvantifikují trestný čin z nelegálního zaměstnávání či zprostředkování 

nelegální práce. Za trestný čin jsou považovány případy, kdy daná osoba zaměstnáním 

či zprostředkováním nelegální práce získá “značný prospěch” či “prospěch velkého 

rozsahu”. Kdo však určí, jaký prospěch či rozsah je považován za značný či velký. Toto 

definování zákona připomíná znění zákona o psychotropních látkách, ve kterém bylo za 

trestný čin považováno držení omamných látek v “množství větší než malé”.

Účinnost nového zákona se projeví až v případě trestů, které za nelegální 

zaměstnávání budou padat. V nově přijatém trestním zákoně by dle mého názoru mělo 

být jasně stanoveno, jak velký rozsah a prospěch je již považován za trestný čin. 

Kromě výše zmíněných restriktivních opatření, která byla kvůli ekonomické 

krizi přijata, by však měla Česká republika přijít také s takovými opatřeními, která 

naopak podpoří legální pracovní migraci. Řešení, která se nabízejí, jsou například 

zřízení administrativního imigračního úřadu, který umožní sjednotit agendu 

zaměstnanosti cizinců pod jednu střechu a zkrátí tak dobu vyřizování všech povolení 

nutných k legálnímu výkonu práce. 

Dalším možným řešením je úprava nastavení projektu Zelených karet například 

v takové podobě, aby mohli o Zelenou kartu žádat i ti cizinci, kteří již legálně pobývají 

na území ČR. Zároveň by bylo možné změnit strukturu jednotlivých typů karet takovým 

způsobem, aby i kartu určenou pro nekvalifikované pracovníky bylo možné prodloužit. 

Bylo by možné provést také změnu v nastavení pracovních povolení například 

zavedením ochranné lhůty v případě ztráty zaměstnání či možnosti změnit 

zaměstnavatele bez pozbytí platnosti současného povolení. 

Pokud bude ztížena možnost legalizace pobytu a ekonomických aktivit, povede 

to spíše k nárůstu nelegálních aktivit a obcházení zákona. Potenciál projektu Zelených 

karet nemohl být naplněn nejen kvůli příchodu ekonomické krize, ale také kvůli tomu, 

že se projevily určité formální nedostatky a nezájem ze strany zaměstnavatelů a cizinců. 

Projekt v současné době není dostačujícím projektem na podporu legální pracovní 

migrace také vzhledem k tomu, že uvažuje spíše příchod kvalifikovaných pracovníků.
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Do České republiky však stále více proudí méně či zcela nekvalifikovaní

pracovníci, kteří se takových projektů nemohou účastnit vzhledem ke svému 

dosaženému vzdělání. Je tedy nutné počítat také s projekty či opatřeními, která podpoří 

legální vstup i této skupiny kvalifikovaných pracovníků. Jakýkoliv pracovník, ať 

kvalifikovaný či nekvalifikovaný, který legálně pracuje a odvádí pojistné a daně, je pro 

naši ekonomiku přínosem a měl by být vítán.
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Resumé 

Nelegální zaměstnávání je fenoménem, který se vyskytuje téměř ve všech 

vyspělých ekonomikách, které otevřely své pracovní trhy zahraničním pracovníkům. 

Nelegální zaměstnávání cizinců je velice zajímavým tématem. V práci jsem se zabývala 

pedevším současně nastaveným systémem a legislativou v oblasti zaměstnávání cizinců. 

Využila jsem jednak sekundární zdroje dat, ale také vlastní kvalitativní výzkum ve 

formě polostandardizovaných rozhovorů s pracovníky ÚP, experty a samotnými 

zahraničními pracovníky. Z již provedených výzkumů a také vlastního, jsem došla k 

závěru, že současný systém zaměstnanosti cizinců není nastaven optimálně, naopak 

vykazuje nedostatky. Tyto nedostatky by však šly správnými opatřeními odstranit. 

Nevhodně nastavený systém, který neumožňujě zejména méně kvalifikovaným 

pracovníkům legální vstup na pracovní trh považuji za hlavní příčinu možného vyššího 

výskytu nelegálního zaměstnávání. Pokud současný systém není zcela fungující a 

vyhovující, a neumožní legální vstup na pracovní trh těm cizincům, kteří legálně 

pracovat chtějí, bude i nadále nelegální zaměstnávání přetrvávat. 

Summary

Illegal employment is a phenomenon that occurs in almost all developed economies 

which have opened their labor markets to foreign workers. Illegal employment of 

foreigners is a very interesting topic. My thesis focuses on the contemporary system 

petting and the legislativ of foreign employment. I used both, secondary data sources, 

but also qualitative research in form of interviews with staff offices, experts and foreign 

workers themselves. The research shows that the current system of employment of 

foreigners is not optimally set. More over the system shows many deficiencies. These 

deficiencies might be removed and it is possible to precautions against that them. An 

improperly configured system that prevents particularly less skilled workers for a legal 

entry into the labor market is deemed to be the main cause of the possible higher 

incidence for illegal recruitment. If the current system is not fully functionin and 

compliant, and will not allow legal entry into the labor market for those foreigners who 

want to work legally. As a consequence, they will continue to stay in illegal 

employment.
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