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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je hodnocení projektu Zelená karta, který je českou verzí 

programu zvýhodněného zaměstnávání cizinců. Zelená karta představuje speciální typ 

vízového povolení, o které mohou zažádat cizinci vybraných zemí mimo prostor EU a 

EHP. Projekt měl do České republiky přilákat zahraniční pracovníky do oborů 

s vysokou poptávkou po pracovní síle, uspokojit tak potřeby zaměstnavatelů a 

stabilizovat situaci na trhu práce. Očekáván byl zájem cizinců v řádu desítek tisíc. Ve 

skutečnosti je však program využíván pouze minimálně a do dnešní doby (resp. do 

konce roku 2012) Česká republika vydala méně než čtyři sta zelených karet. Definovat 

příčiny nízkého využívání programu je tak hlavním cílem diplomové práce. 

Práce se opírá o teorii implementace. Jako hlavní teoretická východiska byly využity: 

institucionální Top-down rámec P. Sabatiera a D. Mazmaniana a instrumentální přístup 

spojující perspektivy více autorů. Výzkumný design lze pak charakterizovat jako 

případovou studii, přičemž uplatněny byly jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkumné 

metody. Konkrétní techniky sběru dat pak zahrnují zejména a studium dokumentů a 

polostrukturované rozhovory s tvůrci programu a dalšími odborníky. Na základě zjištění 

vyplývajících z uskutečněného výzkumu je možné tvrdit, že hlavní příčinou selhání 

programu je nevhodné nastavení jeho jednotlivých prvků, zejména špatně stanovené 

nástroje a cílová skupina programu. 

Abstract 

The topic of this diploma thesis is the evaluation of the project of green cards which is a 

Czech version of the programme of advantageous employment for the foreigners. Green 

card represents a special type of visa authorization which the citizens from selected 

countries outside of EU and EEA can apply for. The project was supposed to attract the 



foreign workers to come and work in Czech Republic in the fields with high demand of 

labour force, and thus to meet the needs of employers and to stabilize the situation on 

the labour market. It was expected that it would raise the interest of tens of thousands of 

foreigners. However, in reality the program is used to the minimal extent and to these 

days (or so to say by the end of 2012) Czech Republic issued less than four hundred 

green cards. Therefore, the main aim of this thesis is to define the reasons behind the 

low and unsatisfactory use of this programme.  

 The thesis is based on the theory of implementation. The main theoretical basis 

represents: top-down institutional framework of P. Sabatier and D. Mazmanian and an 

instrumental approach combining multiple perspectives of various authors. Hence the 

design of the research can be characterised as a case study in which both qualitative and 

quantitative research methods are applied. Specific data collection techniques then 

include a study of documents and semi-structuralised interviews with the creators of the 

programme and other professionals. Based on the findings of the research it is possible 

to claim that the main cause of the failure of the programme is the improper setting of 

the individual elements, in particular inaptly chosen tools and target group for the 

programme. 
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ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ: 

1.  Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, 
návaznost na jiné práce 

 

Diplomová práce je evaluační studií hodnotící českou verzi programu zjednodušeného 

zaměstnávání cizinců třetích zemí známého jako tzv. program Zelených karet. Zelená 

karta představuje speciální typ vízového povolení slučující v jediný doklad povolení 

k zaměstnání a povolení k pobytu, o jehož vydání mohou zažádat cizinci vybraných 

zemí mimo prostor EU a EHP. Projekt měl do ČR přilákat zahraniční pracovníky, a to 

do oborů s vysokou poptávkou po pracovní síle a volnými pozicemi, které nebylo 

možné obsadit domácími nebo „evropskými“ zájemci. Předpokládanými výsledky 

programu bylo uspokojení potřeb českých zaměstnavatelů, poptávky na trhu práce a 

podpora ekonomického růstu země. Zelené karty vstoupily v platnost v roce 2009 a ze 

strany cizinců byl očekáván zájem v řádu desítek tisíc. Dnes, s odstupem několika let, je 

však možné říci, že program skončil neúspěchem. Podle dostupných informací o 

možnost legálního pracovního uplatnění prostřednictvím zelené karty projevilo zájem 

1003 cizinců, z čehož kladně bylo vyřízeno pouze 389 žádostí. Nabízí se tedy otázka, 



v čem tkví neúspěch programu, resp. co je příčinou nízkého zájmu cizinců o program a 

jeho minimálního využívání. 

 

2. Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy programu Zelených karet 

posoudit teoretický (logický) model programu a jeho implementaci. Dílčí stanovené 

cíle, kterých si práce dává za úkol dosáhnout, pak zahrnují: 

 popis kontextu vzniku a posouzení okolnosti jeho zavedení 

 popis logického modelu programu, posouzení vhodnosti nastavení programu 

a jeho jednotlivých prvků 

 identifikaci případných implementačních nedostatků a odchylek od logického 

modelu programu. 
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PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE: 

1. Výzkumné otázky a hypotézy 

„Jaké jsou příčiny nízkého využívání programu ZK a zda lze jako tyto faktory definovat 

nedostatky a chyby v  programu samotném, tedy ve způsobu, jakým je program 

nastaven nebo realizován“, jsou hlavní výzkumné otázky, na které se práce snaží nalézt 

odpověď. S formulovanými otázkami se pak pojí následující hypotézy: 

 

Hypotéza A) 

Program ZK není vhodným způsobem regulace situace na trhu práce a otázky 

zaměstnávání cizinců. 

V pozadí této hypotézy stojí tyto předpoklady: 

 Návrh na zavedení programu vychází ze špatných předpokladů. Situace na trhu 

práce a v oblasti problematiky zaměstnávání cizinců byla mylně vyhodnocena 

a žádná regulace ve skutečnosti nebyla zapotřebí. 



nebo 

 určitý způsob regulace lze objektivně posoudit jako žádoucí, program ZK však 

není vhodně stanoveným řešením. 

 

Hypotéza B) 

Program ZK není poskytován v souladu s původními představami tvůrců programu a je 

možné identifikovat chyby v implementaci. 

Předpoklad stojící v pozadí této hypotézy je pak následující: 

 Existující situace byla vyhodnocena správně a program ZK lze teoreticky 

považovat za vhodně zvolený a stanovený způsob regulace. V procesu 

uskutečňování programu se však vyskytují chyby a nedostatky, jejichž 

přítomnost znemožňuje programu naplnit stanovená očekávání. 

 

2. Teoretická východiska 

Práce se bude opírat zejména o teorii implementace. Proces implementace politiky je 

(ve většině fázových modelů procesů tvorby politik) předposledním krokem, po kterém 

následuje evaluace dané politiky. Pojem implementace označuje proces uskutečňování 

veřejné politiky. Implementace veřejné politiky je komplexním procesem, zahrnujícím 

stanovení jejích cílů, nástrojů a způsobů jejího uskutečňování a aktérů, kteří do tohoto 

procesu vstupují. Při implementační analýze je možné aplikovat různé teoretické 

modely a koncepty a implementační rámce. V případě této diplomové práce a programu 

zelených karet bude využita kombinace Sabatierova a Mazmanianova „Top-down“ 

institucionálního rámce a instrumentálního přístupu (z perspektivy více autorů). 

 

3.  Metodologie 

Diplomová práce bude mít charakter „jednopřípadové“ deskriptivně – explanatorní 

studie a v rámci plánovaného výzkumu budou využity jak kvantitativní, tak kvalitativní 

výzkumné metody. Jako konkrétní techniky sběru dat pak budou využity zejména 

studium dokumentů (odborné literatury, veřejně politických dokumentů atd.) a 

polostrukturované rozhovory (především s realizátory programu a dalšími 

angažovanými osobami jako jsou zaměstnavatelé, experti a odborníci přes problematiku 

migrace apod.) 



 

4. Předpokládaná struktura diplomové práce 

i. Úvod - zdůvodnění výběru, vymezení a strukturace tématu 

ii. Výzkumné cíle, otázky a hypotézy 

iii. Teoretická východiska - teorie implementace, institucionální Top-down 
teoretický rámec, instrumentální přístup 

iv. Metodologie 

v. Deskriptivní část - Česká migrační a integrační politika, tradice cizinců na 
trhu práce ČR, popis programu ZK 

vi. Analytická část - vyhodnocení zjištěných informací, tvorba závěrů 

vii. Závěr - rekapitulace práce a zjištěných výsledků 

 

 

PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE: 

This project deals with a topic of Czech “Green Card” – the program of simplified 

employment of foreigners. Green card is a special kind of visa permits which combines 

work permits and residence permits. To apply for it are allowed foreigners from specific 

countries outside the European Union. The aim of the program was to attract to Czech 

Republic skilled workers from abroad, especially to areas facing the shortage of 

workforce or the lack of interest of inhabitants and EU citizens. Program was supposed 

to satisfy needs of employers, Czech labour market and positively support economic 

growth of the Czech Republic. Thousands of foreigners were expected to come. 

However after several years since putting program into the effect is possible to say that 

it ended up with failure. Contrary to huge expectations of program makers just very few 

people have applied for the green card and even less applications have been approved 

and handed out. 



The principal aim of the thesis is to find out, what are causes of program failure. Are 

they mistakes in program setting or the way how the program is delivered? The basic 

theoretical background includes the implementation theory. Especially, the Top-down 

institutional approach and instrumental approach will be used as analytical frameworks. 

The paper has a character of case study and qualitative as well as quantitative research 

methods will be used. Specific data collection techniques will include: 

 study of documents (scientific literature, public policy documents etc.) 

 interviews (especially with program makers and experts in the question of 

migration). 
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1 Úvod 

Migrace je nezadržitelný jev vyskytující se nejen napříč světem a společností, nýbrž i 

napříč časem. Ve skutečnosti je možné říci, že migrace je stará jako lidstvo samo. Ač by 

někdo mohl namítnout, že pravěké migrační pohyby, či tzv. stěhování národů nelze 

přirovnávat k současné moderní migraci, neměl by tak úplně pravdu. Novodobé 

uspořádání společnosti a moderní technologie sice významně zjednodušují migraci, 

důvody proč migrovat se však ve své podstatě příliš nemění a mají převážně 

socioekonomický základ. Převažujícími a přetrvávajícími příčinami migrace jsou hlavně 

rozdíly v bohatství a síle jednotlivých světadílů a států, a s tím souvisejícími rozdíly 

v životní úrovni obyvatel. Lidé tradičně opouštějí své domovy v očekávání, že 

nalezenou přívětivější podmínky pro život a dosáhnou vyššího životního standardu. 

Jestliže dříve tato očekávání reprezentovala nevyčerpanou půdu, vlídné podnebí nebo 

strategické území pro založení měst, v dnešní době představují lepší pracovní uplatnění, 

možnost studia, útěk z nestabilní politické situace atd.  

Zejména pracovní migrace je fenomén, který hýbe světem a s trochou 

eufemismu lze tvrdit, že na práci cizinců „stojí a padá“ život nejedné ze světových 

ekonomik. Státy uzavírají kolektivní dohody zjednodušující mezinárodní pohyb 

pracovní síly a zároveň zavádějí specifická opatření pro regulaci počtu zahraničních 

pracovníků na vlastním území. V případě členských zemí EU a EHP jsou tato opatření 

namířená především vůči cizincům z tzv. třetích zemí. Jedním z nástrojů, který se 

v různých podobách rozšířil v Evropě i řadě mimoevropských zemí, jsou programy 

zjednodušeného (zvýhodněného) zaměstnávání cizinců – třetizemců, často známé pod 

názvem „zelené karty“. Česká republika využívá tento nástroj od počátku roku 2009. 

V českém podání zelená karta představuje speciální typ vízového povolení slučující 

povolení k zaměstnání a povolení k pobytu v jediný doklad, o jehož vydání mohou 

zažádat cizinci vybraných zemí. 

Podle statistik je ekonomická činnost jedním ze tří nejčastějších důvodů, které 

přivádějí cizince do ČR. Podmínky a možnosti pracovní migrace a výkonu práce cizinců 

na našem území byly dlouhodobě regulovány především prostřednictvím všeobecně 

platné legislativy vymezené v rámci zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců. 
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V roce 2009 však ČR zavedla v praxi vlastní program Zelených karet, založený na 

zjednodušených podmínkách a zrychlení procesu zaměstnávání cizinců původem 

z nečlenských zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Cílem ZK 

bylo přilákat do České republiky pracovníky do oborů s dlouhodobě neuspokojenou 

poptávkou po pracovní síle, tedy na pozice, které z různých příčin nebylo možné obsadit 

domácími zájemci ani pracovníky z EU či EHS. Počet těchto neobsaditelných pozic se 

v době zavedení a jednání o programu (tj. v letech 2007 až 2009) pohyboval v řádu 

100–150 tisíc volných pracovních míst. Samotná jednání o ZK byla provázena ostrou 

debatou mezi pravicově a levicově orientovanými zástupci parlamentních stran. 

Zatímco pravice vnímala ZK jako efektivní cestu k rychlému a flexibilnímu uspokojení 

poptávky po pracovní síle, „zaplnění děr“ na trhu práce a nástroj podpory pozitivního 

rozvoje české ekonomiky, levice ostře vystupovala proti zeleným kartám, přičemž jako 

argumenty proti zavedení programu uváděla zejména obavy ze zdravotních a 

bezpečnostních rizik (šíření nemocí, strach z terorismu) a obavy z nekontrolovatelného 

přílivu cizinců, kteří se stanou levnou konkurenční pracovní sílou pro domácí občany. 

Výsledkem diskusí nakonec bylo schválení programu a očekáván byl příliv cizinců 

v řádu desítek tisíc osob. 

Tato očekávání nicméně nebyla nikdy naplněna. Od zavedení programu do 

současnosti (resp. do konce roku 2012) podalo žádost o ZK 1003 osob, přičemž z tohoto 

počtu bylo kladně vyřízeno 389 žádostí, tedy méně než polovina. Co stojí za nízkým 

zájmem cizinců o program a jaké jsou příčiny minimálního využívání ZK? To jsou 

otázky, na které diplomová práce přináší odpověď. 

Práci je možné pomyslně rozdělit na dvě části: na část teoreticko-

metodologickou a část deskriptivně-analytickou. V části první je nejdříve věnován 

prostor stanovení konkrétních výzkumných cílů a otázek a s nimi spojených hypotéz, 

následně je pozornost zaměřena na vybraná teoretická východiska a návrh metodologie 

výzkumu. Druhá část práce je pak založena na vymezení problematiky ZK v širším 

kontextu zahraniční migrace, analýze dat a informací získaných během výzkumu, jejich 

vyhodnocení a tvorbě závěrů. 
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2 Výzkumné hypotézy, cíle a otázky 

Uvedení programu Zelených karet „na trh“ nebylo sice provázeno jednomyslným 

souhlasem, kritice a nesouhlasným výkřikům z řad odpůrců programu však jeho 

zastánci odpovídali z pozice plné pozitivních očekávání. Jak je tedy možné, že i přes 

tuto „relativní jistotu“ program až do dnešní doby naplňuje očekávání svých podpůrců 

pouze minimálně? 

2.1 Výzkumné cíle a otázky 

Definujeme-li otázku „Co stojí za nízkým zájmem cizinců o program ZK?“ formálnějším 

způsobem, získáme tak hlavní výzkumnou otázku, která zní: 

Jaké jsou příčiny nízkého využívání programu ZK? Lze jako tyto faktory 

definovat nedostatky a chyby v programu samotném, tedy ve způsobu, 

jakým je program nastaven nebo realizován? 

 

Hlavní výzkumný cíl práce spojený s touto otázkou je pak formulován následujícím 

způsobem: 

Na základě analýzy programu ZK posoudit teoretický (logický) model 

programu a jeho implementaci. 

 

Jako další krok jsem hlavní výzkumnou otázku a cíl dekomponovala na dílčí cíle 

a otázky. Jejich specifikace umožňuje lépe naplánovat další postup výzkumu, 

zodpovědět hlavní výzkumnou otázku a naplnit základní cíl práce. 



 

 6 

2.1.1 Dílčí výzkumné cíle a otázky 

Dílčí otázka č. 1 

Na základě jakých východisek a za jaké situace byl program formulován? 

Dílčí cíl č. 1 

Popsat kontext, v rámci kterého program vznikl, a posoudit okolnosti jeho zavedení. 

 

Dílčí otázka č. 2 

Jsou jednotlivé prvky programu (cíle, nástroje, aktéři atd.) vhodně stanoveny a 

dostatečně definovány? 

Dílčí cíl č. 2 

Popsat logický model programu. Posoudit vhodnost nastavení programu a jeho 

jednotlivých prvků. 

 

Dílčí otázka č. 3 

Je program realizován v souladu s logickým modelem? Dochází během poskytování 

programu k chybám v implementaci? 

Dílčí cíl č. 3 

Porozumět procesu poskytování programu. Identifikovat případné implementační 

nedostatky a odchylky od logického modelu programu. 
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Pro větší přehlednost předkládám tabulkové znázornění výzkumných cílů a otázek: 

 

Hlavní cíl Hlavní otázka 

Na základě analýzy programu ZK 

posoudit teoretický (logický) model 

programu a jeho implementaci. 

Jaké jsou příčiny nízkého využívání 

programu ZK? Lze jako tyto faktory 

definovat nedostatky a chyby v programu 

samotném, tedy ve způsobu, jakým je 

program nastaven nebo realizován? 

 

Dílčí cíle Dílčí otázky 

Popsat kontext, v rámci kterého program 

vznikl, a posoudit okolnosti jeho 

zavedení. 

Na základě jakých východisek a za jaké 

situace byl program formulován? 

Popsat logický model programu. Posoudit 

vhodnost nastavení programu a jeho 

jednotlivých prvků. 

Jsou jednotlivé prvky programu (cíle, 

nástroje, aktéři atd.) vhodně stanoveny 

a dostatečně definovány? 

Porozumět procesu poskytování 

programu. Identifikovat případné 

implementační nedostatky a odchylky 

od logického modelu programu. 

Je program realizován v souladu 

s logickým modelem? Dochází během 

poskytování programu k chybám 

v implementaci? 

 

2.2 Výzkumné hypotézy 

Se stanovenými výzkumnými cíli a otázkami se pak pojí následující výzkumné 

hypotézy: 

 

Hypotéza A) 

Program ZK není vhodným způsobem regulace situace trhu práce a otázky 

zaměstnávání cizinců. 
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V pozadí této hypotézy stojí následující předpoklady: 

 Návrh na zavedení programu vychází ze špatných předpokladů.  Situace na trhu 

práce a v oblasti problematiky zaměstnávání cizinců byla mylně vyhodnocena a 

žádná regulace ve skutečnosti nebyla zapotřebí. 

nebo 

 Určitý způsob regulace lze objektivně posoudit jako žádoucí, program ZK však 

není vhodně stanoveným řešením. 

 

Hypotéza B) 

Program ZK není poskytován v souladu s původními představami tvůrců 

programu a je možné identifikovat chyby v implementaci. 

Předpoklad stojící v pozadí této hypotézy je pak následující: 

 Existující situace byla vyhodnocena správně a program ZK lze teoreticky 

považovat za vhodně zvolený a stanovený způsob regulace. V procesu 

uskutečňování programu se však vyskytují chyby a nedostatky, jejichž 

přítomnost znemožňuje programu naplnit stanovená očekávání. 

Výsledkem plánovaného výzkumu pak může být zjištění, že program lze považovat za 

problematický od samého počátku a chyby a nedostatky lze definovat již během procesu 

tvorby programu (potvrdí se tak hypotéza A), nebo se program bude jevit jako vhodně 

zvolený a nastavený, výzkum však odhalí výskyt chyb v procesu implementace (potvrdí 

se tak hypotéza B), případně může dojít k potvrzení kombinace obou hypotéz. Nelze 

samozřejmě opomenout možnost, že výzkum přinese výsledky v podobě zamítnutí obou 

hypotéz, což by následně naznačovalo, že nízké využívání programu může být 

důsledkem působení neočekávaných vnějších vlivů (např. změna politického režimu, 

přírodní katastrofa, ekonomická krize apod.) 
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3 Teoretická východiska 

Následující část textu je věnována implementační teorii, která je hlavním teoretickým 

východiskem diplomové práce. Pozornost je zaměřena na vymezení a vysvětlení pojmu 

implementace a na „vývoj vnímání implementace“, tedy na to, jakým způsobem se 

vyvíjel pohled odborníků z oblasti veřejné politiky na implementaci v různých 

obdobích, jaké přístupy k implementaci vůbec existují, byly a jsou uplatňovány. 

Následně kapitola podrobně představuje vybrané teoretické přístupy, které jsou 

v analytické části práce využity jako východiska pro vyhodnocení získaných dat. 

3.1 Implementace jako část politického cyklu 

Jak upozorňuje Winkler, „Slovo implementace má v odborné literatuře nejednoznačný 

význam.“(2002:19). Různí autoři nabízejí různé definice tohoto pojmu, nejčastěji 

obsahující výrazy jako „naplnění“, „výkon něčeho“ či „dávání praktického efektu“. 

(Winkler 2002) Z českých výrazů je pojmu implementace nejblíže slovo uskutečňování. 

V kontextu veřejné politiky se pak samozřejmě jedná o uskutečňování konkrétního 

programu či politiky, přičemž toto „uskutečňování“ zahrnuje vše, co nějakým způsobem 

souvisí s realizací cílů dané politiky. (Potůček, Vass, Kotlas 2010) Jinými slovy, 

implementace může být definována jako ta část politického cyklu, ve které jsou 

politická rozhodnutí uváděna v akci, přičemž je očekáváno, že průběh „uvádění“ bude 

probíhat v souladu s předpoklady, požadavky a pravidly stanovenými na počátku tohoto 

procesu. (Howlett, Ramesh 2003)  

Nejednotnost jazykové konvence je, jak dále podotýká Winkler, odrazem 

„…objektivního stavu implementační teorie i praxe.“ (2002:19). Implementace jako 

taková není nováčkem na poli sociálně vědního výzkumu, dlouhodobě však byla 

považována za bezproblémovou část politického procesu, které není třeba věnovat 

speciální pozornost, přičemž tato tendence přetrvávala do cca počátku 70. let 20. století. 

(Howlett, Ramesh 2003). Ne nadarmo se při pohledu do minulosti o této části 

politického cyklu, tedy fázi, která se nachází mezi „tvorbou politiky“ 
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(policy formation)1 a dopady této politiky (policy outputs) hovoří jako o tzv. „black box 

– černé skříňce“. (Hill, Hupe 2002) Vědci implementaci dlouho chápali pouze jako 

technický problém (Winkler 2002) založený na předpokladu, že pokud již jednou došlo 

k učinění politického rozhodnutí, daná politika (či program aj.) bude jednoduše uvedena 

v praxi jaksi sama, automaticky. (Howlett, Ramesh 2003) Vědecké výzkumy však 

časem ukázaly, že ono „uskutečňování“ není tak automatický a bezproblémový proces, 

jak by bylo možné předpokládat, a že „obsahy“ veřejných politik a jejich dopady mohou 

být snadno ovlivněny, podstatně modifikovány či zcela negovány během procesu 

implementace a že tzv. „vstupy“ (inputs) politického systému nemusí vždy nutně přinést 

žádané „výstupy“ (outputs) a „dopady“ (outcomes)2.  (Hill, Hupe 2002) V odborné 

literatuře se pak pro vyjádření nepoměru mezi energií, která byla reálně vydána při 

„uskutečňování“ programu, a energií, kterou bylo třeba investovat, používá výraz 

implementační deficit (implementační nedostatečnost). (Potůček, Vass, Kotlas 2010) 

Průkopníky v otázce implementace se v 70. letech stali Pressman a Wildawsky, kteří se 

jako první systematicky věnovali podmínkám úspěšné implementace. (Potůček, Vass, 

Kotlas 2010) Ve své studii analyzující vládní program pro nezaměstnané v Californii 

poukázali na fakt, že daný program jako takový nebyl ve skutečnosti uváděn v praxi dle 

představ a předpokladů jeho tvůrců, což mělo přímý vliv na výstupy, dopady a vlastně 

(ne)úspěšnost celého programu. (Howlett, Ramesh 2003) 

Sedmdesátá léta 20. století pak proběhla ve znamení rozvoje základních 

výzkumných nástrojů, definování klíčových problémů a formulace výzkumných otázek. 

Autoři této doby (Pressman, Hood, Wildavsky ajn.) popsali proces transformace 

původních cílů programu v průběhu realizace programu a zaměřili se na otázky, které 

směrovaly implementační výzkumy k tématu implementační nedostatečnosti, např. 

V 80. letech pak vědci věnovali pozornost zkoumání tvorby cílů programů, způsobů 

jejich stanovování a „…resistenci existujících organizačních struktur vzhledem k novým 

cílům politiky.“ (Winkler 2002: 10) Léta 90. a následující jsou pak obdobím „…hledání 

a popisu jednotlivých faktorů, které mohou způsobovat malou účinnost a efektivnost 

veřejných programů.“ (Winkler 2002: 10) Obecně pak studie 80. a 90. let 

                                                 

1 Různí autoři předkládají různé, více či méně rozšířené verze modelu politického cyklu (např. Simon 

1945, Laswell 1956, Hogwood an Gunn 1984 ajn.) Fáze implementace (pojmenování fáze však nemusí 

být nutně totožné) se ale zpravidla vždy nachází ve stejné části politického cyklu. Tedy mezi částmi 

nazvanými jako „decision making“, „choice of solution“ apod. a „evaulation“, „monitoring results“ atd. 

2 Pro inputs, outputs a outcomes viz Eastnův model politického systému (1965). 
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předpokládají, že způsob, jakým je konkrétní politika či veřejný program organizován, 

má zásadní vliv na výsledek implementace. (Winkler 2002) 

3.2 Institucionalismus versus Instrumentalismus 

V rámci „klasifikace“ přístupů k implementační analýze je možné identifikovat dva 

majoritní směry – Institucionalismus a Instrumentalismus.  

První směr klade důraz především na „institucionální povahu“ implementačního 

procesu, tedy na to, jakým způsobem je proces administrován, zdůrazňuje strukturu 

právní moci a autorit, způsob komunikace mezi jednotlivými prvky implementačního 

řetězce, existující pravidla apod. (Howlett, Ramesh 2003)  

Instrumentalismus naopak vychází z předpokladu, že primárně nezáleží na tom, 

jak je proces implementace strukturován. Instrumentalisté vnímají implementaci více ve 

smyslu „policy designu“ a pozornost soustředí především na proces výběru vhodného 

nástroje veřejné politiky. Jinými slovy řečeno, instrumentalisty zajímá, jak jsou 

vybírány jednotlivé nástroje z „tool boxu“, jaká je jejich charakteristika a jak 

korespondují se stanovenými cíli. (Howlett, Ramesh 2003) 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že „decision making“ a implementace jsou dvě různé 

části politického cyklu, ve skutečnosti se jedná o vzájemně provázané fáze. Pro 

zachování co nejlepšího kontextu a vysoké informativní hodnoty práce proto považuji 

za vhodné uplatnit v rámci analýzy oba dva výše zmíněné teoretické přístupy. Jak tyto 

přístupy korespondují se stanovenými hypotézami, výzkumnými cíli a otázkami práce 

postupně objasním v následující části textu. 

3.3 Institucionální pohled 

Nejdiskutovanější přístupy spadající pod institucionalismus jsou tzv. „Top-down“ 

a „Bottom-up“ modely politického procesu. Top–down model vychází z představy, že 

politiky a veřejné programy jsou vytvářeny politickými autoritami a odborníky na 

centrální úrovni a následně směrovány „dolu“ k implementačním úředníkům, kteří 

tvůrcům programu a stanoveným cílům pouze „slouží“. (Howlett, Ramesh 2003) 

Klasickými Top – down autory, kteří svými příspěvky obohatili daný přístup, jsou např. 
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Pressman a Wildawski, Van Meter a Van Horn, Eugen Bardach, Sabtier a Mazmanian či 

Hogwood a Gunn.(Hill, Hupe 2002) 

Reakcí na Top-down přístup se pak stal tzv. Bottom-up model, který naopak 

vychází z představy sítě účastníků zahrnující zájmové skupiny, občanská sdružení, 

implementační úředníky a další tzv. street-level byrokraty a bere na vědomí cíle, 

strategie, aktivity a kontakty těchto aktérů. Vzniklé politiky, veřejné programy a jejich 

cíle pak vycházejí ze vzájemné interakce této sítě účastníků s autoritami a aktéry 

centrální úrovně. (Winkler 2002). Hlavními autory Bottom-up modelu jsou pak 

především Lipsky a B. Hjern se svým výzkumným týmem. (Hill, Hupe 2002). Paul 

Sabatier se pak věnoval výzkumu obou přístupů, tedy jak Top-down, tak Bottom-up 

modelu, přičemž v jedné ze svých prací se zabýval i syntézou přístupů. Jeho 

komparativní rozbory však přinesly výsledky v podobě existence určité podmíněnosti 

využití jednotlivých modelů. Jinými slovy, explanační síla jednotlivých přístupů 

koresponduje se společenskými a politickými podmínkami, v nichž je proces 

implementace uskutečňován. (Winkler 2002) 

3.4 Sabatierův a Mazmanianův Top-Down rámec 

implementační analýzy 

3.4.1 Základní principy přístupu 

Na počátku 80. let Paul A. Sabatier a Daniel A. Mazmanian představili světu knihu 

Implementation and Public Policy3, ve které autoři předkládají detailní rozpracování 

svého Top–down teoretického rámce pro analýzu implementace a aplikují jej na 

konkrétní případy veřejně politických programů.  

Sabatier s Mazmanianem definují proces implementace jako uskutečňování 

(autoři používají výraz „carrying out“, jenž lze přeložit také jako realizace) politického 

rozhodnutí (statement/decision), které může být formulováno jako určité prohlášení, 

nařízení, nabývá podoby zákona aj. Toto rozhodnutí (resp. jeho formulace) v ideálním 

případě identifikuje a definuje problém, ke kterému se váže, cíle, které mají být 

dosaženy, a cestu, jak těchto cílů dosáhnout, tedy strukturuje proces implementace, 

                                                 

3 Není-li uvedeno jinak, výše zmíněná publikace: Implementation and Public Policy - with a New 

Postcript, 1989, je hlavním zdrojem informací kapitoly 3.4) 



 

 13 

který zahrnuje několik fází, počínaje vznesením a průchodem určitého 

zákona/prohlášení, následně pak konkrétními „policy outputs“, tedy výstupy 

a rozhodnutími jednotlivých implementačních agentur, jejich sladěním s cílovými 

skupinami a zjištěním zamýšlených i nezamýšlených dopadů těchto výstupů. Celý 

proces pak uzavírá revize základních prohlášení a rozhodnutí. 

Základními kameny Sabatierova a Mazmanianova přístupu jsou: 

1. předpoklad existence hierarchického charakteru implementace politiky, kdy na 

vrcholu pyramidy implementačního procesu stojí centrální složky 

byrokratického aparátu 

2. zdůraznění vlivu jednotlivých částí byrokratického aparátu na celý proces 

implementace vybrané politiky, kdy tento vliv vychází např. právě z míry 

suverenity prvků systému, jejich individuálních zájmů atd.  

Zároveň však do svého analytického rámce inkorporují i to, co lze nazvat jako externí 

faktory, tedy relevantní ekonomické a společenské podmínky, existující technologie, 

dostupné zdroje ajn. a uvažují o jejich možném vlivu na proces implementace. Samotná 

analýza pak začíná u tvorby programových rozhodnutí vládních úředníků a hledá 

odpovědi na následující otázky (Winkler 2002):  

 V jakém rozsahu jsou aktivity úředníků a cílových skupin konzistentní s cíli 

a procedurami navrženými a předepsanými tvůrci rozhodnutí na centrální 

úrovni? 

 V jaké míře bylo dosaženo plánovaných cílů, tedy do jaké míry jsou výstupy 

konzistentní s těmito cíli? 

 Jaké jsou hlavní faktory, které ovlivnily (očekávané i neočekávané) výstupy 

programu? 

 Jak byl politický program korigován na základě průběžných zkušeností 

s implementací? 

3.4.2 Proměnné a jejich vzájemný vztah 

Sabatier s Mazmanianem pro svůj analytický rámec definovali širokou paletu 

proměnných, které (dle jejich názoru) mají vliv na celý proces implementace a které 

použili pro vyhodnocení více než dvaceti politických programů. Následující část textu je 

zaměřena na podrobný popis jednotlivých proměnných a jejich vzájemných vztahů. 
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Pro lepší přehlednost a srozumitelnost je níže uvedeno i grafické schéma modelu 

(viz obr. č. 1). 4 

 

 Obrázek č. 1: Teoretický rámec implementační analýzy a jeho proměnné 

 

                                                 

4 Originální schéma autorů viz příloha č. 2. 
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Zdroj: Sabatier, Mazmanian 1989 (upraveno autorkou) 
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Autoři stanovují tři základní skupiny faktorů, které zásadně ovlivňují úroveň dosažení 

cílů a jejichž identifikaci vidí jako klíčovou pro správné provedení implementační 

analýzy a vyhodnocení implementace. Tyto skupiny faktorů nazvali: 

 Traktabilita problému 

 Schopnost předpisu (prohlášení) strukturovat implementaci 

 Nestatutorní proměnné ovlivňující implementaci 

Traktabilita problému 

„Traktabilitou“ je myšlena poddajnost, či „řiditelnost“ problému. Jinými slovy některé 

problémy jsou zkrátka lépe kontrolovatelné a dosažení stanovených cílů snadněji 

proveditelné než jiné. Konkrétními faktory majícími vliv na tuto poddajnost jsou dle 

autorů jednak technické obtíže, resp. přítomnost určitých technických 

a technologických prerekvizit a nástrojů umožňujících nejen dosažení konkrétních cílů, 

ale i odhalení a pochopení problému vůbec. Tyto techniky a nástroje (jejich aplikace či 

získání) však může být časově a finančně náročné a všeobecně hůře dostupné 

a proveditelné. Z čehož logicky vyplývá, že čím menší je obtížnost v daném kontextu, 

tím větší je předpoklad úspěšnosti programu a dosažení stanovených cílů. 

 Dalšími faktory v této skupině proměnných jsou diverzita a velikost cílové 

skupiny. Jednoduše řečeno, čím větší rozdíly v názorech, přístupech a v chování, jež 

má být regulováno, existují v rámci cílové skupiny, a čím je cílová skupiny větší, tím 

obtížnější je pak samotná regulace.  

Posledním faktorem je pak rozsah změn, jež je nutné provést pro dosažení 

stanovených cílů. Logika nám pak opět napovídá, že čím rozsáhlejší a radikálnější jsou 

plánované změny (příp. čím více je plánovaných změn), tím více problémů se může při 

implementaci vyskytnout a tím více je úspěšnost procesu ohrožena. 

Schopnost předpisu (prohlášení) strukturovat implementaci 

Každý předpis v ideálním případě určitým způsobem vymezuje jednotlivé prvky 

implementačního procesu (tzn. cíle, nástroje a jednotky implementace a jejich vztah, 

zdroje a způsob financování ajn.). Čím lépe a vhodněji jsou jednotlivé prvky vymezeny, 

čím větší je jejich koherence, tím větší je předpoklad úspěšné implementace. Sabatier 

s Mazmanianem definovali celkem sedm takových prvků. 
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Za prvé se jedná o stanovené cíle, přičemž čím precizněji jsou tyto cíle 

definovány, tím jasnější instrukce o jejich předpokládaném chování jsou předány 

implementačním agenturám a tím pravděpodobněji bude k cílové skupině směřovat 

takové jednání, které tvůrci programu zamýšleli. Precizní a jasné stanovení cílů zároveň 

umožňuje lépe zjistit, o kolik se výstupy implementačních agentur a jejich dopady liší 

od původních představ tvůrců programu. 

Dalším prvkem je validita kauzální teorie. Kauzální teorie je (přinejmenším 

implicitně) zahrnuta v každém programu či reformě. Podle Sabatiera a Mazmaniana je 

slabá kauzální teorie zásadním faktorem stojícím v pozadí implementačních selhání 

mnoha programů a naopak. Naopak silná kauzální teorie v pozadí naznačuje přítomnost 

dobře propracovaného logického modelu programu a je příslibem jeho dobré funkčnosti 

i v realitě. 

Následuje hierarchická integrace prvků implementační struktury, která dle 

autorů umožňuje lepší koordinaci akcí mezi jednotlivými, většinou semi-autonomními 

prvky implementačního řetězce. Čím méně je struktura integrovaná, tím hůře 

kontrolovatelné je chování jednotlivých částí řetězce a tím pravděpodobněji může dojít 

k modifikaci (odklonu od původně zamýšleného) implementačního procesu. Úroveň 

integrace je pak podle autorů možné vymezit na základě práva veta (kým, kdy a kolikrát 

může být právo veta na cestě za dosažením cílů uplatněno) a na možnosti využití 

pobídek, příp. sankcí, které mají stoupenci programu k dispozici pro získání podpory 

a souhlasu s programem mezi držiteli práva veta. V neposlední řadě může být proces 

implementace ovlivněn i konkrétním způsobem, kterým jednotlivé prvky 

implementačního řetězce docházejí k rozhodnutím, tedy interními rozhodovacími 

pravidly implementačních agentur. 

Za pátý prvek autoři stanovili vztah implementačních úředníků ke 

stanoveným cílům. Sabatier s Mazmanianem tak narážejí na skutečnost, že postoj 

zvolené implementační agentury k programu, jeho cílům a vůbec problému, na který 

program reaguje, ovlivní to, jak bude vybraná agentura přistupovat k plnění svých 

„implementačních povinností“. Pokud sympatizuje s programem a jeho cíli, bude se 

pravděpodobně chovat jako „strongly commited“ – úkolu zavázaná a bude přikládat 

vysokou prioritu dosažení cílů. V opačném případě může být přístup agentury 

k implementaci zdráhavý a energie vynaložená na dosažení cílů nedostatečná.  
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Posledními prvky této skupiny faktorů jsou pak formální přístup laiků (formal 

access by outsiders) a finanční zdroje a jejich alokace, přičemž platí, že implementace 

má spíš předpoklad být úspěšná, pokud je podporována participace možných vnějších 

aktérů/laiků (např. potencionální příjemci programu, veřejnost, nezávislé kontrolní 

prvky) na programu a pokud jsou finanční zdroje stanoveny tak, aby jejich objem 

a distribuce odpovídaly požadavkům programu. 

Nestatutorní proměnné ovlivňující implementaci 

V následující části práce jsou diskutovány tzv. nestatutorní proměnné ovlivňující 

implementaci, kterými jsou dle autorů: socioekonomické podmínky a technologie, 

pozornost věnovaná problému ze strany veřejnosti a médií, postoje a zdroje voličských 

skupin, podpora veřejných autorit a angažovanost a vůdčí schopnosti implementačních 

úředníků. 

Socioekonomické podmínky a technologie mohou proces implementace 

programu ovlivnit několika směry. Za prvé může mít změna socioekonomických 

podmínek výrazný vliv na způsob vnímání programu. Zvraty ve společnosti, výskyt 

nových problémů atd. mohou snížit míru důležitosti programu. Jinými slovy, dosažení 

cílů daného programu přestane být pod vlivem jiných událostí prioritou a pozornost 

implementačních agentur se přesune k jinému problému (programu a cílům). Celkový 

stav ekonomiky má pak přímý vliv na finanční zdroje a jejich alokaci a nakonec, pokud 

je program a způsob dosažení stanovených cílů vázán na technologie, nastalá změna či 

vývoj v oblasti technologií pak může přinést změny do procesu implementace. 

Druhá skupinu proměnných zahrnuje podporu veřejnosti a médií a postoje 

a zdroje voličských skupin a vůbec pozornost, kterou tito aktéři věnují konkrétním 

tématům. Nastavují tak politickou agendu, ovlivňují míru důležitosti připisovanou 

jednotlivým problémům a programům a formují přístup autorit a prvků 

implementačního řetězce k procesu implementace. Míra této pozornosti a podpory má 

však kolísavé tendence. Počáteční podpora bývá vystřídána úpadkem podpory (např. 

v důsledku vzrůstajících nákladů programu, prosáknutí afér apod.), přičemž tyto 

střídavé tendence vedou ke změnám regulací, jejich dvojznačnosti, a ztěžují tak 

dosažení stanovených cílů. Obdobným způsobem pak proces implementace ovlivňují 

postoje a podpora ze strany veřejných autorit a vrchních představitelů 

implementačních institucí, v jejichž rukou spočívá kontrola právních (legal resources) 

a finančních zdrojů. 
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Angažovanost a vůdčí schopnosti implementačních úředníků jsou pak 

poslední proměnnou této skupiny faktorů. Profesní a osobní normy a hodnoty, míra 

sympatií s programem a manažerské a politické dovednosti úředníků (jako schopnost 

adekvátně využít dostupné zdroje, vytvořit fungující vztah mezi subsystémy 

implementačního řetězce či získat podporu veřejnosti ajn.) jsou proměnné s možná 

největším přímým vlivem na proces implementace. 

Fázové proměnné 

O výše uvedených skupinách faktorů a jejich jednotlivých proměnných lze vlastně říci, 

že se jedná o nezávislé proměnné v procesu implementace. Závislými proměnnými, 

tedy takovými proměnnými, které výše uvedené faktory ovlivňují a které Sabatier 

s Mazmanianem chápou jako „fáze“ implementačního procesu, jsou pak: 1) výstupy 

programu implementačních agentur, 2) shoda mezi výstupy programu a cílovými 

skupinami, 3) skutečné dopady výstupů programu, 4) pochopené dopady výstupů 

programu a 5) korekce v základních předpisech. Způsob, jakým jsou jednotlivé 

proměnné provázané, jak na sebe vzájemně působí a ovlivňují se, jsou diskutovány níže, 

podrobně pak toto propojení znázorňuje „aktivní implementační schéma“.5 

Koherence výstupů programu implementačních agentur se stanovenými cíli 

programu, tedy konzistentnost nástrojů implementace a konkrétních postupů 

stanovených pro dosažení cílů s těmito cíli, je základním požadavkem dobré 

implementace. Míru této konzistence má schopnost potencionálně ovlivnit množství 

faktorů. Určité nesrovnalosti v „souladu“ mezí cíli a výstupy agentur jsou tedy téměř 

nevyhnutelné, zároveň však mohou být regulovány a minimalizovány.  

Shodu (compliance) cílových skupin s výstupy programu ovlivňují faktory 

jako kapacita implementačních agentur k odhalení „nespolupráce“ těchto skupin, 

možnost jej sankciování a náklady a užitky, které ze „spolupráce“ pro cílové skupiny 

vyplývají. V podstatě platí, že čím více zásadních změn má program v plánu dosáhnout, 

čím vyšší jsou očekávané náklady ze strany cílové populace a čím menší je schopnost 

kontroly a zajištění spolupráce cílových skupin, tím více je spolupráce a proces 

implementace ohrožen. Jak je pak dále možné vidět v aktivním schématu implementace, 

skutečné dopady výstupů programu, tedy vlastně skutečnost, zda se programu daří 

dosáhnout stanovených cílů, jsou pak ovlivněny nejen nezávislými proměnnými 

                                                 

5 Viz příloha č. 3. 
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z jednotlivých skupin faktorů (jako např. silná kauzální teorie programu ajn.), ale 

zároveň i stavem výše uvedených „fázových“ (závislých) proměnných.  

Skutečné dopady výstupů programu by pak měly být základní jednotkou pro 

následující analýzu programu. Analytici však často směřují pozornost i k tzv. perceived 

impacts of policy ouputs, tedy dopadům výstupů programu tak, jak je vnímají 

a hodnotí voličské skupiny a veřejné autority. Přičemž pokud tito aktéři 

nesympatizují s programem a jeho výstupy, bude mít jejich hodnocení spíše negativní 

charakter, výstupy programu budou považovat za nekonzistentní s cíli a samotný 

program vnímat jako nelegitimní.  

Poslední fází procesu jsou pak zásadní změny v prohlášení (programové 

změny), kdy vliv na danou proměnnou (k jakým změnám dojde a zda-li vůbec 

k nějakým) pak mají v podstatě všechny předcházející faktory. 

3.4.3 Shrnutí přístupu a propojení přístupu s výzkumnými hypotézami, 

cíli a otázkami 

Výše uvedený text popisuje celý teoretický rámec pro implementační analýzu, tedy 

jednotlivé proměnné a jejich vzájemný vztah. Sabatier s Mazmanianem však pro 

zjednodušení poskytují i určité „shrnutí modelu“ a to tak, že stanovují šest nezbytných 

a dle autorů dostačujících základních podmínek, jejichž zajištění a naplnění je 

předpokladem úspěšné a efektivní implementace. Těmito podmínkami jsou:  

1. Jasné a konzistentní cíle 

2. Existence adekvátního kauzálního modelu 

3. Právně strukturovaný implementační proces 

4. Angažovaní, s programem loajální a kompetentní úředníci 

5. Podpora zájmových skupin a politických autorit, politická legitimita programu 

6. Stabilita socioekonomických podmínek a změny, které podstatně nenarušují 

politickou podporu nebo kauzální model. 

Jak uznávají sami autoři přístupu, naplnění a udržení všech těchto podmínek v platnosti 

je pro tvůrce programu obtížným úkolem. Z těchto šesti podmínek pak za nejzásadnější 

považují především dobrou právní a normativní strukturaci implementačního procesu 

a jeho propojení s dobrou kauzální teorií. Jako problematický prvek Sabatierova 

a Mazmanianova přístupu může být vnímáno přílišné kladení důrazu na jasné 

a konzistentní cíle, kdy potenciál zcela naplnit tuto podmínku má minimum programů. 
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Není výjimkou, že jednotlivé cíle programů jsou konfliktní. I v případě konfliktně 

stanovených cílů je však podle autorů možné přistoupit k hodnocení programu. Další 

kritikou přístupu pak je, že top-down model vychází z pohledu tvůrců programu 

centrální úrovně a jejich rozhodnutí. „Centrální tvůrci“ jsou pak považování za klíčové 

účastníky procesu a vliv strategických iniciativ, street – level byrokratů, soukromého 

sektoru či jiných aktérů je opomíjen. (Winkler 2002) Jak však upozorňují Hill a Hupe 

(2002: 60), u Sabatierova a Manianova přístupu „We see a very clear distinction being 

made between policy formation and policy implementation, but at the same time 

a recognition of a feedback process.“ Hill a Hupe (2002) pak dále na přístupu autorů 

vyzdvihují skutečnost, že model nejen definuje „rizikové“ faktory, ale zároveň 

i identifikuje vzájemné vztahy jednotlivých proměnných a tím i způsob, jak jejich 

vzájemné působení kontrolovat, příp. regulovat. 

Top-down přístup je pak dle autorů vhodné využít ve chvíli, kdy: 

 ve sledované oblasti veřejné politiky je dominantní pouze jeden program 

 do politického procesu vstupuje menší počet aktérů s asymetrickými 

mocenskými pozicemi 

 existuje legislativa jasně strukturující program 

 zdroje pro analýzu jsou omezené 

 výzkumníka zajímají spíše průměrné výsledky než regionální odlišnosti a 

zvláštnosti 

 kdy cílem výzkumu je zjistit efektivitu programu jako takového. (Winkler 2002) 

Institucionální přístup koresponduje především s druhou výzkumnou hypotézou, 

tzn. hypotézou B, která předpokládá, že „…program ZK lze teoreticky považovat za 

vhodně zvolený a stanovený způsob regulace, v procesu uskutečňování programu se 

však vyskytují chyby a nedostatky, jejichž přítomnost znemožňuje programu naplnit 

stanovená očekávání.“ Sabatierův a Mazmanianův top-down model diskutuje širokou 

škálu proměnných, jejichž přítomnost, resp. působení způsobuje odchylky od logického 

modelu programu a vede k neočekávaným a mnohdy i nechtěným efektům. Těmito 

proměnnými jsou dle autorů např. přístup implementačních úředníků a agentur, úroveň 

hierarchické integrace jednotlivých článků implementačního řetězce a jejich „vnitřní 

charakteristika“, postoj veřejnosti, přístup cílové skupiny, ale i změna 

socioekonomických podmínek a další. Identifikace a posouzení těchto proměnných 

u programu ZK by mi pak mělo pomoci zodpovědět dílčí otázku č. 3, tedy zda je 
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program realizován v souladu s jeho logickým modelem, zda dochází během 

poskytování programu k chybám v implementaci, případně jakým.  

Sabatierovo a Mazmanianovo rozpracování Top-down přístupu však zároveň 

pracuje i s předpokladem, že pouze vhodně formulovaný program může být efektivní 

a dosáhnout stanovených cílů. Autoři stanovili proměnné jako silné kauzální teorie, 

konzistentnost cílů, nástrojů aj., jejichž naplnění je předpokladem vhodně 

formulovaného programu. Identifikace a posouzení těchto proměnných mi pak mělo 

pomoci zodpovědět dílčí otázku č. 2, která se ptá, zda jsou program a jeho jednotlivé 

prvky (cíle, nástroje, aktéři atd.) vhodně stanoveny a dostatečně definovány. Je tedy 

zřejmé, že top-down přístup koresponduje i s první stanovenou hypotézou, která pracuje 

s předpokladem nevhodného nastavení programu.  

Volbu Sabatierova a Mazmanianova rozpracování Top–down modelu jako 

teoretického východiska pro zamýšlenou analýzu považuji za vhodnou volbu vzhledem 

k tomu, že: 

1. Rámec poskytuje komplexní popis vztahů mezi množstvím proměnných, což 

modelu dodává vysokou výpovědní hodnotu.  

2. Ve prospěch aplikace daného přístupu hovoří také fakt, že svou povahou 

program ZK koresponduje s podmínkami, za kterých autoři doporučují 

Top-down perspektivu použít. Program ZK sice nelze označit jako „dominantní 

program“ dané oblasti veřejné politiky, nicméně je v souladu se zbylými pěti 

„zásadami“(což je prokázáno v následujících kapitolách práce). 

Úskalím aplikace zvoleného modelu naopak může být, že v rámci výzkumu se nepodaří 

identifikovat a posoudit všechny proměnné, se kterými přístup pracuje. Za klíčové tedy 

budu považovat především zohlednění „šesti nezbytných a dostačujících“ podmínek 

stanovených autory. 

3.5 Instrumentální přístup 

Podobně jako je tomu u pojmu implementace, koncept „policy instrument“ – nástroj 

veřejné politiky nemá zcela jednotnou definici. Představy o tom, co vše může být 

považováno za nástroj veřejné politiky, jak mohou konkrétní nástroje ovlivnit průběh 

procesu politiky, jak lze nástroje charakterizovat a kategorizovat atd., se liší autor od 

autora. Relativně základní a často užívané vymezení konceptu je založeno na představě 

a chápání veřejně politického nástroje za prvé jako předmětu, v takovém případě 
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nástroj nabývá podoby např. konkrétního zákona, nařízení aj. Za druhé jej pak lze 

chápat jako určitou aktivitu, a to formální i neformální povahy. (Bruijn, Hufen 1998). 

Podle typu je pak možné nástroje rozdělit do tří skupin: legal, ecomomic 

a communicative. První „rodina“ nástrojů je právní povahy. Nástroje patřící do této 

skupiny mají silně regulativní a standardizační charakter. „Ekonomické“ nástroje mají 

nejčastěji charakter finančních pobídek a poslední skupina nástrojů má povahu 

především informačních transferů. (Bruijn, Hufen 1998).  

„Boom“ vědeckých prací s předmětem výzkumu „nástroje veřejné politiky“ 

a jejich rolí v procesu implementace nastal v 80. a především pak v 90. letech 

20. století. Výzkumníci hledali odpověď zejména na otázky typu „To what extent has 

the implementation of a particular policy instrument contributed to effectivennes?“ 

(Bagchus 1998:46). Postupem času začalo být zřejmé, že určité nástroje jsou za určitých 

podmínek a v určitých situacích efektivnější než jiné. Pozornost vědců pak byla 

věnována nejen otázce implementace nástrojů, nýbrž také otázce jejich volby. (Bagchus 

1988) 

Výsledkem „instrumentální diskuse“ odborníků je variabilita teoretických 

přístupů k nástrojům veřejné politiky. Bruijn a Huffen (1998) nabízejí rozdělení 

přístupů do tří skupin a to: 1) Klasický přístup založený jednoduše na představě, že 

různé nástroje mají vlastní dynamiku, implementační výhody a obtíže a odlišně 

strukturují politický proces. 2) Instrumentálně-kontextuální přístup, podle kterého 

jsou výstupy a dopady implementace konkrétních nástrojů ovlivněny nejen „povahou“ 

nástrojů, ale také podmínkami, v jejichž kontextu byly implementovány. 

3) Kontextuální přístup, který vyzdvihuj především vliv kontextuálních proměnných 

v implementačním procesu, což paradoxně potlačuje „instrumentální“ povahu přístupu.6 

Jinou klasifikaci pak předkládá René Bagchus (1998), který identifikuje tři 

následující skupiny přístupů: 1) Tradiční přístup, 2) „Vylepšený“ instrumentální 

přístup, 3) Institucionální přístup.  

Podle příznivců prvního, tedy tradičního přístupu mají jednotlivé nástroje samy 

o sobě neutrální charakter a „vnitřní vlastnosti“ nástrojů se projeví až ve chvíli, kdy 

dojde k propojení konkrétních nástrojů s konkrétními cíli. Volba nástrojů probíhá dle 

principu tzv. „goal – means rationality“. Cíle programů jsou stanovovány nezávisle na 

                                                 

6 Dle Brujina a Huffena je kontextuální přístup „sebe-destruktivní (self- destructive)“. 
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existujících nástrojích a volba nástrojů je výsledkem operacionalizace těchto cílů. 

Hodnoceny jsou pak nástroje až ve světle dopadů, které přinesly. Tradiční přístup 

opomíjí možný vztah nástroj – kontext.  

„Vylepšený“ (refined) přístup je pak reakcí na tradiční přístup. Jednotlivé 

nástroje již nejsou považovány ze své přirozenosti za neutrální, naopak jsou jim 

přiznávány určité vnitřní vlastnosti. Zdůrazňován je vztah nástroj – kontext. Zastánci 

přístupu upozorňují jednak na možnou přítomnost různých aktérů a proměnných 

v samotném procesu implementace a dále kladou důraz na okolnosti, v rámci kterých 

byl nástroj vybrán. Hodnoceny jsou pak nástroje ve vztahu k naplnění cílů 

s přihlédnutím ke kontextu jejich implementace. Přiznání vlivu kontextu a skutečnosti, 

že za určitých předpokladů jsou některé nástroje efektivnější než jiné, napomohlo 

formulovat otázky jako „Za jakých podmínek jsou konkrétní nástroje cestou k úspěchu 

a naopak?“ Podle Bagchuse je pak efektivita nástroje podmíněna harmonií mezi 

charakteristikou nástroje, kontextem, povahou politického problému a vlastnostmi 

cílové populace. 

Poslední, tzv. institucionální přístup pak v podstatě navazuje a dále rozvíjí 

přístupy výše zmíněné. Ještě více je zdůrazňován vliv jednotlivých aktérů na proces 

volby a implementace konkrétního nástroje (zahrnuje hledisko individuálních 

zkušeností, znalostí a představ aktérů) a celkově je důležitost kontextu vnímána nejen 

ve světle aktuálně se vyskytujících podmínek a okolností, ale v potaz je brána 

i perspektiva „minulé zkušenosti“. 

Jedním z často citovaných autorů, zastánců instrumentálního teorie, je 

Christopher Hood, který své rozpracování teoretického přístupu k volbě politických 

nástrojů představil v 80. letech 20. stol. Hood zastává názor, že konečná volba nástroje 

veřejné politiky je ovlivněna objemem a dostupností zdrojů, přítomností politických 

a právních omezení a „lekcemi“ získanými v minulosti a předešlými zkušenostmi. 

(Howlett, Ramesh 2003) Ve svém příspěvku Tools and Governance (1983) Hood 

pracuje s pojmy nodality, authority, treasure a organization, které zkracuje pod 

akronym NATO. Nodalita ve své podstatě vyjadřuje informační kapacitu vlády, tedy 

její schopnost získat informace a nakládat s nimi. Authority zahrnuje právní sílu, 

prostředky a legitimitu vlády. Treasure je výrazem pro zdroje a organization pak 

znamená organizační kapacitu vlády. (Hood 2007) Jinými slovy, Hood poukazuje na to, 

že způsob, jakým vláda přistupuje k volbě nástrojů, je založen na dostupných 
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informacích, úrovni právní a politické moci, penězích a organizační kapacitě. (Linder, 

Peters 1989) Hood pak také dále tvrdí, že je možné pozorovat spíše tendence vybírat 

nástroje na základě dostupných (finančních/materiálních/organizačních) zdrojů, než na 

základě relevantních informací. Jako další důležitý aspekt volby nástroje Hood zmiňuje 

také cílové aktéry/skupinu programu a její povahu, přičemž předpokládá, že čím větší je 

skupina, jejíž chování chceme ovlivnit, tím spíše budou zvolené nástroje „dobrovolného 

charakteru“ a naopak. Ve výsledku je tedy možné říci, že pro Hooda je volba nástroje 

veřejné politiky dohodou mezi cíli, zdroji (a to i informačními), organizační kapacitou 

a charakteristikou cílové skupiny. (Howlet, Ramesh 2003)  

Z hlediska rozdělení přístupů Reného Bagchuse lze Christophera Hooda zařadit 

pod tzv. vylepšený přístup. Zajímavé rozpracování přístupu k volbě nástrojů však 

nabízejí i Guy B. Peters a Stephen Linder, které lze naopak zařadit mezi autory 

posledního, tedy instituciálního přístupu. Peters s Linderem zastávají názor, že určité 

nástroje na základě své charakteristiky „padnou“ k jednotlivým cílům/problémům lépe 

než jiné a s přihlédnutím k těmto vlastnostem definovali čtyři skupiny nástrojů, přičemž 

v rámci každé skupiny se jednotlivé nástroje pohybují ve škále nízko – vysoko. Tyto 

skupiny pojmenovali jako: 

 resource intensivness – zahrnuje vlastnosti typu organizační a finanční náročnost 

 targetting – je možné vysvětlit jako „preciznost“ nástroje, jeho kvalitu ale také 

technickou proveditelnost 

 political risk – znamená předpoklad nástroje získat podporu opozice a veřejnosti 

a jeho „naděje“ na úspěch/selhání, 

 constraints on state activity – zahrnuje omezení vlády a obtíže vycházející 

z právních, politických a ideologických principů. 

Z hlediska kontextu pak Peters a Linder definují exogenní a endogenní faktory, které 

mají vliv na volbu konkrétního politického nástroje, přičemž jak je typické pro 

institucionální přístup, zdůrazňují především působení individuálních zkušeností 

a postojů aktérů zahrnutých do procesu volby a tzv. „minulé zkušenosti“.7 (Peters, 

Lindern 1989) 

Zaprvé, autoři hovoří o vlivu vycházejícím z individuálních hodnot a tradic 

konkrétních zemí. Každý národ má osobitou kulturu a styl, sdílí zažité vzorce, 

                                                 

7 Viz příloha č. 4. 
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na základě čehož jsou tvůrci rozhodnutí podvědomě vedeni k favorizování určitých typů 

nástrojů. Stejně tak jako národ, i jednotlivé prvky organizační struktury (v našem 

případě implementační agentury) pak mají svou „paměť“, tedy zažité vzorce 

a zkušenosti. V jakých podmínkách tyto instituce vznikly, jaké nástroje se jim 

v minulosti osvědčily, jaké hodnoty vyznávají – to vše hraje roli v procesu rozhodování. 

V neposlední řadě pak Peters s Lindernem upozorňují na povahu „vnějších vztahů 

agentur“, tedy vztahů s cílovou populací, ale také veřejností, zájmovými skupinami atd. 

Nakonec autoři jako významný faktor vidí individuální preference jednotlivých 

„decision–makers“, které vycházejí z osobních zájmů rozhodovatelů, jejich 

profesionálních zkušeností a znalostí. (Peters, Lindern 1989; Howlett, Ramesh 2003) 

Celkově je tedy přístup Peterse a Lindera založen na předpokladu, že volba 

konkrétního nástroje je výsledkem diskuse mezi vlastnostmi nástroje, povahou 

problému, předchozími zkušenostmi a zažitými vzorci, povahou cílové skupiny 

a subjektivním přístupem „decisionmakerů“. (Howlett, Ramesh 2003) 

3.5.1 Shrnutí a propojení přístupu s výzkumnými hypotézami, cíli a 

otázkami 

Vzhledem k tomu, že základem instrumentalismu (přinejmenším jeho pozdějších směrů) 

je předpoklad vlivu povahy nástroje veřejné politiky a kontextu jeho tvorby 

a implementace na úspěšnost implementace, koresponduje vybraný směr především 

s první výzkumnou hypotézou. Na rozdíl od institucionálního přístupu, v rámci kterého 

jsem zaměřila svou pozornost na jeden konkrétní model, vysvětluji instrumentální 

přístup z poněkud širšího úhlu pohledu. Nevěnuji se pouze jedinému konkrétnímu 

modelu konkrétního autora, nýbrž se snažím propojit klíčové body perspektiv více 

autorů. Pohled Bagchuse, Hooda a Peterse s Linderem mi pak napovídá, na jaké 

skutečnosti je za účelem posouzení, zda program ZK teoreticky vůbec kdy „disponoval 

dostatečnou silou k naplnění stanovených cílů“, třeba zaměřit v rámci výzkumu 

pozornost. Jedná se především o proměnné typu informační, organizační a finanční 

zdroje a práce s nimi, charakteristika nástroje, povaha problému, přístup cílové populace 

a veřejnosti, ideologická, politická, technologická omezení a vzájemný vztah těchto 

proměnných. Identifikace a posouzení výše zmíněného mi pak umožní zodpovědět 

především dílčí výzkumné otázky č. 1 a 2, tedy: „Na základě jakých východisek 

a za jaké situace byl program formulován?“ a „Jsou jednotlivé prvky programu (cíle, 

nástroje, aktéři atd.) vhodně stanoveny a dostatečně definovány?“ 
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Peters s Linderem pak v rámci svého přístupu věnují pozornost problematice, jak 

individuální zkušenost ovlivňuje volbu politického nástroje. Primárním cílem práce 

však není identifikovat a pojmenovat konkrétní motivy, které ovlivnily rozhodování 

tvůrců programu, proto v rámci výzkumu této otázce nebude věnována pozornost. 

3.6 Skupiny proměnných 

Oba popsané teoretické přístupy pracují s relativně velkým množstvím proměnných. 

Přístupy jsou kompatibilní s určitými odlišnými, ale i společnými prvky. Resp. je možné 

říci, že teorie definují a používají několik stejných (či velmi podobných) proměnných. 

Po vzoru „šesti nezbytných a dostačujících podmínek“ Sabatiera a Mazmaniana jsem 

za účelem větší přehlednosti a celkové srozumitelnosti sloučila jednotlivé proměnné do 

následujících „skupin proměnných“. Aby bylo jasné, které konkrétní původní proměnné 

skupiny zahrnují, stručně rekapituluji předpokládaný vliv těchto proměnných. 

1. Programová východiska: implementovaný program má vyšší pravděpodobnost 

dosáhnout stanovených cílů v případě, že při jeho tvorbě bylo vycházeno z 

relevantních dat a informací, tedy že tvůrci programu získali, správně 

vyhodnotili a „aplikovali“ nezbytné teoretické a praktické informace a data 

týkající se problému (situace), na který program reaguje. 

2. Cíle programu a cílová skupina: vyšší potenciál dosáhnout stanovených cílů 

má program ve chvíli, kdy jsou cíle programu definovány jasně, srozumitelně 

a vhodně (vzhledem k výše uvedenému), přičemž to samé platí i pro cílovou 

skupinu programu. Zároveň je možné tvrdit, že čím větší (a heterogennější) část 

populace cílová skupina představuje a čím radikálnějších změn chce program 

dosáhnout, tím obtížnější může naplnění cílů být. Svou roli hraje také „zájem 

cílové skupiny“, resp. míra participace členů cílové skupiny v programu. 

3. Kauzální teorie programu: podmínkou dobré funkčnosti programu jsou silná 

kauzální teorie a dobře propracovaný logický modelu programu. 

4. Strukturace implementačního procesu: hierarchická struktura aktérů 

implementačního řetězce s jasně stanovenými pravidly, právy a povinnostmi 

jednotlivých aktérů zvyšuje pravděpodobnost dosažení stanovených cílů 

programu. 

5. Postoje a řídící schopnosti implementační agentur a úředníků: 

předpokladem angažovaných a schopných aktérů implementačního řetězce je 

pozitivní vliv na průběh a výsledky implementace programu. 
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6. Zdroje a potencionální omezení: úspěšnost programu je podmíněna 

dostupností a efektivním využitím zdrojů (finančních, technologických, 

informačních). Roli hraje také faktická „realizovatelnost“ programu, etická 

propustnost apod. 

7. Veřejná podpora a spolupráce: naději na úspěch programu zvyšuje konstantní 

podpora ze strany veřejných autorit, odborníků i široké veřejnosti. 

8. Vnější podmínky a jejich stabilita: neočekávaná změna (lokálních 

i globálních) socio-ekonomických podmínek je poslední definovanou 

proměnnou. Může znamenat pozitivní i negativní dopady na program.  

Důležité je pak mít na vědomí, že jednotlivé proměnné (resp. skupiny proměnných) 

nejsou izolované agregáty, nýbrž jsou různými způsoby vzájemně provázané a ovlivňují 

se. Předpokladem úspěšné implementace a dosažení cílů programu je panující 

harmonický vztah mezi těmito proměnnými. 
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4 Metodologie 

4.1 Případová studie 

Diplomová práce má charakter případové studie (case study). Jako výzkumný design lze 

případovou studii uplatnit jak v kvantitativním, tak v kvalitativním i smíšeném 

výzkumu. „Podstatou kvantitativního výzkumu je výběr jasně definovaných 

proměnných, sledování jejich rozložení v populaci a měření vztahů mezi nimi.“ 

(Švaříček, Šeďová 2007:22) Kvantitativní výzkum se dále vyznačuje deduktivním 

usuzováním, jeho výstupem je zpravidla ověření určité hypotézy či teorie. Základními 

metodami sběru a analýzy dat využívanými v kvantitativním výzkumu jsou experiment, 

statistické šetření a statistická analýza, dotazník aj. Oproti tomu kvalitativní výzkum 

jako takový nemá jednotnou definici ani jednoznačně specifikovaný postup. Částečně je 

možné definovat kvalitativní výzkum jeho vymezením vůči přístupu kvantitativnímu, 

tedy že kvalitativní výzkum nedosahuje výsledků pomocí statistických metod nebo 

jiných způsobů kvantifikace. Naopak výzkumník využívá různé typy dat, metod jejich 

sběru a analýzy a vytváří komplexní a holistický obraz o zkoumaném jevu. 

V kvalitativním výzkumu „…jde o to, do hloubky a kontextuálně zakotveně prozkoumat 

určitý široce definovaný jev a přinést o něm maximální množství informací.“ (Švaříček, 

Šeďová 2007: 24) Smíšený výzkum je pak kombinací kvalitativního i kvantitativního 

přístupu a metod v jedné výzkumné akci, což je (s větším využitím přístupu 

kvalitativního) případ této diplomové práce. (Švaříček, Šeďová 2007) 

Samotná případová studie je založena na detailním prozkoumání jednoho, či více 

případů určitého fenoménu, přičemž uplatnění takovéto strategie umožňuje především 

zodpovězení otázek, jak a proč fungují různé sociální fenomény, či jaké vztahy v rámci 

zkoumaného případu/případů existují. Případová studie je v metodologii sociálních věd 

běžně využívanou výzkumnou strategií. Umožňuje porozumět komplexním 

společenským jevům, díky čemuž zastává pevnou pozici v sociovědním výzkumu. Na 

rozdíl od ostatních typů výzkumných designů případová studie „nedisponuje“ rutinním 

postupem, tedy neexistuje jednotný způsob (návod) její aplikace. Tento fakt tak činí 

z případové studie relativně obtížnou výzkumnou strategii, což přináší určitou nedůvěru 



 

 29 

v její užívání. Při aplikaci případové studie tak z velké části záleží na přístupu, 

schopnostech a zkušenostech samotného výzkumníka, tedy na tom, zda zvolí vhodný 

výzkumný případ, zaměří pozornost na relevantní zdroje informací a stanoví (a dobře 

použije) vhodné metody sběru dat a jejich analýzy. Zpochybňována je pak také 

objektivita případové studie a s ní spojená otázka generalizace získaných výsledků. 

Cílem této diplomové práce však není tvorba nové univerzálně aplikovatelné teorie, 

nýbrž objasnění kauzálních vztahů v rámci jednoho výzkumného případu. „Zelená 

karta“ je tedy jednopřípadovou deskriptivně – explanatorní studií. Dává si za úkol 

popsat a vysvětlit vztahy mezi jednotlivými proměnnými v rámci konkrétního případu, 

přičemž o těchto vztazích existují předem stanovené domněnky (hypotézy), které budou 

buď potvrzeny či vyvráceny. (Jelínková 2011) 

4.2 Sběr a analýza dat 

4.2.1 Charakter potřebných dat a informací 

Jak upozorňuje Yin (2002), jedním z požadavků dobré případové studie jsou předem 

zvolená dobře rozpracovaná teoretická východiska. Benefitem vyplývajícím 

z dostatečné pozornosti věnované teoretickým východiskům již na počátku výzkumu je 

lepší orientaci ve výzkumu samotném, resp. v jeho postupu. Zvolená teorie 

1) specifikuje, která data a informace jsou relevantní a které je třeba získat pro 

zodpovězení výzkumných otázek a naplnění stanovených cílů, 2) poskytuje návod pro 

analýzu získaných dat. Přijmeme-li Yinovo tvrzení a zohledníme fakta uvedená 

v předešlých kapitolách, v nadcházející výzkumné části práce je třeba zaměřit pozornost 

na získání následujících dat a informací, které jsem pro větší přehlednost a celkovou 

srozumitelnost rozdělila do níže uvedených skupin: 

1. Data a informace týkající se celkového kontextu zavedení programu ZK. Jinými 

slovy „dobové“ informace o situaci na českém trhu práce se zohledněním 

postavení cizinců na trhu práce v ČR, informace o situaci a trendech v oblasti 

pracovní migrace do ČR a v neposlední řadě také relevantní informace o 

globálním ekonomickém vývoji a vývoji zaměstnanosti a pracovní migrace. 

2. Data a informace týkající se především podoby a fungování logického modelu 

programu. Tedy popis jednotlivých programových prvků, jejich 

předpokládaných vzájemných vztahů, aktivit a očekávaných následných výstupů 

a dopadů programu. 
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3. Data a informace popisující reálný průběh poskytování programu. To znamená 

informace o faktickém přístupu a postupech jednotlivých prvků 

implementačního řetězce (tedy implementačních agentur a úředníků) 

s přihlédnutím k možnému působení jiných vlivů (nenadálé zásadní 

socioekonomické změny, vliv a působení zájmových skupin a veřejnosti, změny 

v chování cílové skupiny apod.). 

Získání dat a informací zahrnutých v první a druhé skupině považuji za klíčové 

vzhledem k zodpovězení první a druhé dílčí výzkumné otázky a naplnění s nimi 

spojených dílčích cílů. Logicky jsou pak tyto informace provázané s výzkumnou 

hypotézou A, „nezbytnost“ jejich získání a zohlednění vychází z obou výše popsaných 

teoretických východisek. Informace a data z třetí skupiny jsou pak provázány s třetím 

dílčím cílem a výzkumnou otázkou, váží se k výzkumné hypotéze B a jejich získání je 

podmíněno aplikací Sabatierova a Mazmanianova teoretického přístupu. 

4.2.2 Metody sběru dat 

Případová studie obyčejně pracuje s velkým množstvím proměnných. Pro dosažení 

dobré výpovědní hodnoty případové studie je pak nezbytné, aby výzkumník založil 

výsledky a závěry svého výzkumu na využití rozličných zdrojů dat a informací. (Yin 

2002) 

Pro výzkumný design případové studie se jako vhodné metody sběru dat jeví 

analýza dokumentů a práce s nimi, rozhovory, přímé pozorování, zúčastněné 

pozorování a v neposlední řadě využití archiválií (archival records) a hmotných 

artefaktů (physical artifacts). (Yin 2002) Vzhledem k povaze a typu dat potřebných pro 

naplnění cílů práce považuji za nejvhodnější způsob získání těchto informací především 

práci s různými typy dokumentů a dále kvalitativní hloubkové rozhovory. Konkrétní 

aplikace uvedených metod je popsána níže, přičemž data získaná pomocí těchto metod 

jsou data primárního i sekundárního charakteru. 

Studium dokumentů a statistické zpracování dat 

Dokumenty, kterým byla v rámci výzkumné části diplomové práce věnovaná největší 

pozornost, zahrnují zejména výroční zprávy Ministerstva vnitra o situaci v oblasti 

migrace a integrace cizinců na území ČR, a to zejména zprávy z let 2007 a 2009-2011, 

dále pak články, vyhlášky, ustanovení a statistiky týkající se zelených karet dostupné na 

stránkách ministerstva, příp. přímo poskytnutá zástupcem MV. Významným zdrojem 

informací byl taktéž internetový portál MPSV, prostřednictvím kterého se mi podařilo 
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získat statistické údaje reflektující vývoj zahraniční zaměstnanosti ČR a trhu práce 

obecně a také jiné důležité informace týkající se programu ZK. Jako klíčové se ukázaly 

dostupné analýzy migrace a zahraniční zaměstnanosti zpracované VÚPSV. Dále byly 

jako zdroje informací využity články a příspěvky zástupců neziskového sektoru 

a nezávislých odborníků a to jak přímo k problematice ZK, tak k otázce migrace 

a zahraniční zaměstnanosti obecně. V neposlední řadě byly využity některé statistiky 

dostupné na stránkách ČSÚ a zákonné normy upravující podmínky zaměstnávání 

a pobytu cizinců na území ČR. 

Pro zbylé části práce pak byla využita odborná literatura zabývající se 

metodologií v socio-vědním výzkumu a příslušná literatura vztahující se ke zvoleným 

teoretickým východiskům práce. 

Rozhovor 

Jednou z hlavních metod sběru dat používanou v kvalitativním (resp. smíšeném) 

výzkumu je hloubkový rozhovor, který, je-li dobře proveden, umožní výzkumníkovi 

dosáhnout pochopení zkoumaného jevu/fenoménu. (Švaříček, Šeďová 2007) Pro účely 

diplomové práce jsem provedla hloubkové rozhovory s níže uvedenými skupinami 

dotazovaných: 

Rozhovor s úředníky – zástupci institucí podílejících se na tvorbě programu 

Primárním účelem rozhovorů s tvůrci programu bylo podpořit a doplnit informace 

a data týkající se programu ZK dostupná z jiných dokumentů a získat tak komplexní 

obraz o programu zelených karet. Mimo „informativní otázky“ pak bylo dotazovaným 

položeno i několik „hodnotících“ otázek, jejichž cílem bylo získat určitou reflexi 

programu a procesu jeho implementace právě od samotných tvůrců. Aby během 

rozhovoru nedošlo k opomenutí některých témat, předem jsem vytvořila návod 

rozhovoru, tedy seznam okruhů a otázek, které bylo v rámci rozhovoru třeba probrat, 

podle kterého byl rozhovor následně veden.8 S žádostí o rozhovor jsem se obrátila na 

všechny instituce, které se podílely na tvorbě programu ZK a lze je označit za klíčové 

subjekty programu, tzn. na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra 

                                                 

8 Návod rozhovoru viz příloha č. 5. 
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a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Uskutečnit rozhovor se mi podařilo se zástupci 

všech tří institucí.9 

Rozhovor s experty  

Skupina dotazovaných expertů zahrnuje odborníky z oblasti zahraniční zaměstnanosti 

a migrace a zástupce organizací a zájmových skupin angažovaných v dané 

problematice. Na rozdíl od rozhovorů provedených s „tvůrci“ programu, které byly 

primárně zaměřeny na získání podrobných informací o zelených kartách, bylo hlavním 

účelem rozhovorů s experty získat jejich odborné vyjádření k programu ZK, tzn. 

k nastavení programu, průběhu jeho implementace atd. Podobně jako u tvůrců programu 

byly jednotlivé rozhovory vedeny podle předem připraveného seznamu tematických 

otázek10 a následně analyzovány. S žádostí o rozhovor jsem se obrátila jednak na 

subjekty neziskového sektoru angažované v problematice migrace, zahraniční 

zaměstnanosti a cizinců obecně, dále jsem oslovila subjekty reprezentující stranu 

a zájmy zaměstnavatelů. Uskutečnit se mi podařilo celkem čtyři rozhovory, a to se 

zástupci11 těchto institucí:  

 z řad neziskového sektoru: Mezinárodní organizace pro migraci a Multikulturní 

centrum Praha, 

 z řad zástupců zaměstnavatelů a soukromého sektoru: Českomoravská 

konfederace odborových svazů a Deloitte (společnost, která v rámci svých 

služeb nabízí zprostředkování vízové agendy jiným soukromým subjektům 

zaměstnávajícím cizince). 

Za stranu zaměstnavatelů byla s žádostí o rozhovor dále oslovena Unie 

zaměstnavatelských svazů, jejíž zástupce mi k otázkám poskytl písemné vyjádření. 

Oslovena byla také Hospodářská komora ČR, jejíž zástupci nejprve taktéž přislíbili 

písemné vyjádření, později však odstoupili od spolupráce.  

Výběr osob pro rozhovor probíhal následujícím způsobem. V případě institucí 

státní správy bylo nejprve kontaktováno oddělení styku s veřejností, které postoupilo 

žádost o rozhovor na příslušné oddělení, jehož zástupce následně navázal kontakt 

(příp. byl předán kontakt na konkrétní osobu). Obdobným způsobem byl domluven 

                                                 

9 Konkrétní osoby, se kterými byl proveden rozhovor viz příloha č. 7. 

10 Viz příloha č. 6. 

11 Konkrétní osoby, se kterými byl proveden rozhovor viz příloha č. 7. 
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i rozhovor se zástupcem ČMKOS, přičemž konfederace jako instituce byla zvolena jako 

vhodný kandidát pro rozhovor vzhledem k obecné povaze své činnosti a předešlým 

vyjádřením k programu ZK. V případě zástupců neziskového sektoru byli dotazovaní 

požádáni o rozhovor na základě vlastního výběru, a to vzhledem k postavení a činnosti 

organizace v dané problematice a vzhledem k „agendě“ příslušející této osobě. Zástupce 

firmy Deloitte by osloven na základě doporučení MPO. 

Všichni dotazovaní byli obeznámeni s účelem výzkumu a požádáni o možnost 

nahrávat rozhovor. Až na zástupce MPSV, jímž bylo nahrávání odmítnuto, dotazovaní 

souhlasili s vytvořením záznamu. V případě rozhovoru na MPSV byly pořízeny ruční 

zápisky. Všichni dotazovaní souhlasili s použitím získaných informací v diplomové 

práci. V případě, že v některé části textu je použita přímá citace, byl konkrétní výrok 

poskytnut k autorizaci. Nahrávky uskutečněných rozhovorů jsou dostupné na vyžádání, 

přepisy rozhovorů nebyly vytvořeny. Průměrná délka rozhovoru se pohybuje v rozmezí 

cca 45 min – 1 hod. 

Původním záměrem bylo v rámci výzkumu uskutečnit i dotazníkové šetření mezi 

zastupitelskými úřady ČR v původních cílových zemích programu ZK, tzn. české 

konzuláty na území Austrálie, Černé Hory, Chorvatska, Japonska, Kanady, Korejské 

republiky, Nového Zélandu, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, USA, Srbska 

a Ukrajiny. Dotazník mi měl pomoci objasnit některé skutečnosti týkající se programu 

ZK, konkrétně jaký je zájem občanů cílových zemí o program, a zda-li a jak je zelená 

karta (resp. možnost jejího využití) v cílových zemích propagována. Informace o zájmu 

občanů těchto zemí o ZK (který je v podstatě reflektován počtem podaných žádostí 

o ZK) mi však byly poskytnuty ze strany MV. Během rozhovorů se zástupci MPO, MV, 

MPSV i samotných zaměstnavatelů pak vyšlo najevo, že projekt ZK není ani nebyl 

doprovázen žádnou výraznou (aktivní) propagační kampaní (vyjma informací 

uvedených na portále MPSV). Dotazníkové šetření by tak pravděpodobně nebylo 

zdrojem nových informací, a proto jsem od daného záměru ustoupila. 

V rámci této kapitoly také považuji za vhodné upřesnit „záběr“ diplomové práce, 

tedy že v práci je věnována pozornost programu ZK v jeho podobě před rozšířením 

seznamu cílových zemí (tzn. v době, kdy tento seznam zahrnoval pouze dvanáct výše 

uvedených států), a to z následujících důvodů: 
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 Program ZK funguje od počátku roku 2009, přičemž k rozšíření seznamu 

cílových zemí došlo v únoru 2013, podstatná část programu se tedy v době 

výzkumu „odehrávala“ v jeho „původní verzi“. 

 Rozšíření lze považovat za známku určitého „nedostatku“ původní verze 

programu, což ještě více nabádá k tomu zaměřit pozornost právě na podobu 

programu před rozšířením. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že v době výzkumu program fungoval ve své rozšířené 

podobě řádově 2-3 měsíce, nebylo možné získat informace a data, které by 

reflektovaly tuto změnu a na základě kterých by bylo možné vyvodit konkrétní 

závěry. 

Otázka rozšíření cílových zemí programu však není v práci zcela opomenuta a je jí 

věnován příslušný prostor v jedné z následujících kapitol. 

4.2.3 Analýza získaných dat 

Jak uvádí Jelínková (2011:207) „Analyzování dat získaných v průběhu případové studie 

nebývá lehké zejména proto, že získáváme množství různých dat, která je třeba částečně 

redukovat, přisoudit jim správnou váhu a později je správně poskládat.“ Analýzu 

a interpretaci získaných dat také ztěžuje již zmiňovaný fakt, že v rámci případové studie 

nejsou stanoveny jednotné postupy či návody, které by výzkumníkovi určily „správný 

směr“ a úspěšná analýza a interpretace tak do značné míry opět záleží především na 

schopnostech a zkušenostech samotného výzkumníka. (Jelínková 2011). Jak již však 

bylo naznačeno výše, způsob, jakým budou analyzovány a vyhodnocovány informace 

získané pro účely diplomové práce, vyplývá ze stanovených teoretických východisek, 

přičemž „opřít se“ o teoretické předpoklady studie a následně analyzovat zjištění, která 

se k těmto předpokladům vztahují, je jednou ze všeobecně uplatnitelných strategií 

analýzy dat případové studie navrhovaných Yinem (2002). 

4.2.4 Validita dat 

Kvalita výzkumu v sociálních vědách je běžně hodnocena na základě míry naplnění tří 

kritérií: realibility, objektivity a validity výzkumu. V kontextu kvalitativního výzkumu 

otázka realibility (neboli stability, příp. vnitřní konzistence výzkumu) ustupuje do 

pozadí. Flick (2007) o zjišťování realibility v kvalitativním výzkumu hovoří jako 

o „rather useless“, tedy víceméně zbytečné. Objektivita je pak v kvalitativním 

výzkumu chápána jako schopnost výzkumníka odprostit se od individuálních předsudků 

a uplatňování subjektivního pohledu, a naopak jako schopnost přistupovat 
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k výzkumnému problému nezaujatě.  Validita výzkumu pak vyjadřuje platnost 

výzkumu. Obecně jsou všechna výše uvedená kritéria lépe dosažitelná a měřitelná ve 

výzkumu kvantitativním a pro naplnění kritérií a zajištění kvality v kvalitativním 

výzkumu je třeba zvolit alternativní metody. (Flick 2007) Steinke (2004 in Flick 2007) 

např. navrhuje čtyři kritéria, jejichž naplněním výzkumník podpoří kvalitu svého 

výzkumu. Jedná se o:  

 transparentnost procesu vedoucího k výsledkům výzkumu 

 aplikaci vhodných výzkumných metod 

 vhodně zvolená teoretická východiska 

 reflexe výzkumu, definování limitů, příp. nedostatků výzkumu. 

Kvalita výzkumu této diplomové práce byla zajištěna jednak prostřednictvím datové 

a metodologické triangulace,12 tedy použitím různých typů dat, metod jejich sběru 

a zohledněním čtyř výše uvedených doporučení. 

4.3 Reflexe a limity výzkumu 

Za klíčovou metodu uskutečněného výzkumu lze označit právě rozhovory, které 

významně doplnily tzv. tvrdá data z dostupných analýz, statistik a dokumentů. Určitým 

limitem výzkumného nástroje (resp. jeho aplikace v tomto konkrétním případě) může 

být skutečnost, že se nepodařilo provést rozhovor s příjemci programu – cizinci, kteří do 

ČR přišli a získali zaměstnání (příp. jsou stále zaměstnáni) prostřednictvím ZK, nebo 

projevili o tento typ povolení zájem. Důvodem je jednak obecně nízký počet „uživatelů“ 

ZK, jednak ochrana osobních údajů zájemců/uživatelů ZK, což výrazně snížilo možnost 

navázání kontaktu s konkrétním cizincem na minimum, příp. nezájem cizince 

o provedení rozhovoru či jiné vyjádření. Za účelem získání rozhovoru 

s cizincem-uživatelem byla s žádostí o kontakt oslovena nezisková organizace 

Ukrajinská iniciativa13 14, bohužel s negativním výsledkem. Předpokladem však je, že 

„strana cizinců“ byla do určité míry reprezentována zástupci IOM a MKC. 

                                                 

12 Jedná se o klasická metodu zajištění kvality výzkumu (srov. např. Silverman, Flick) 

13 A to vzhledem k tomu, že dle občanství jsou Ukrajinci nejčetnější národností využívající ZK. 

14 Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR) je nezisková organizace, která pracuje dle národnostně-

občanského principu. Aktivity organizace se zaměřují na podporu a rozvoj ukrajinské kultury v rámci 

českého a evropského společenství.) 
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Problematicky také může být vnímáno pouze písemné vyjádření k otázkám získané ze 

strany zástupce UZS, kdy písemnou formu odpovědí nelze kvalitativně srovnat 

s osobním rozhovorem. Zástupce UZS však nebyl jediným reprezentantem strany 

zaměstnavatelů. Vzhledem k tomu, že výše uvedená fakta mohou znamenat určité 

„ohrožení“ výsledků práce, bude k těmto skutečnostem přihlédnuto při vyhodnocování 

výstupů výzkumu a tvorbě závěrů. 
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5 Migrace a zahraniční zaměstnanost 

v České republice 

Cílem této části práce je seznámit čtenáře s nezbytnými okolnostmi a událostmi 

z oblasti migrace a zahraniční zaměstnanosti, které předcházely (příp. následovaly) 

zavedení programu Zelených karet v ČR. Znalost těchto faktů je zásadní pro pozdější 

analýzu a zodpovězení některých výzkumných otázek.  

Následující kapitoly popisují vývoj české migrační politiky od vzniku státu až do 

současnosti15 a charakterizují zahraniční pracovní migraci do ČR. Vzhledem k tématu 

diplomové práce jsou středem zájmu především migrační pohyby cizinců ve smyslu 

obyvatelů tzv. „třetích zemí“, resp. cizinců, kteří nejsou obyvateli zemí EU, EHS a 

Švýcarska.16 

5.1 Vývoj migrační politiky ČR 

Podle Pořízkové (2008), lze vývoj české migrační politiky rozdělit na tři zásadní 

období. V první fázi, tj. období od roku 1993 do roku 1996, se Česká republika 

vyznačovala relativně liberálním přístupem k cizincům přicházejícím na území našeho 

státu. Ti přicházeli hojně za prací (míra nezaměstnanosti v ČR byla v dané době velmi 

nízká) a byli najímání především na místa odmítaná domácími uchazeči, přičemž 

uzavřené pracovní poměry byly zejména na dobu určitou. Celkově pak byla pracovní 

migrace částečně regulována prostřednictvím systému pracovních povolení. Období let 

1997 až 1999 je naopak nazýváno obdobím restrikce. Rostoucí nezaměstnanost 

a zvažování dopadů dlouhodobé migrace přinesly celou řadu zpřísňujících opatření, 

jako např. zavedení kvót na pracovní povolení pro některé země. Prozatím poslední 

období vývoje migrační politiky, které datujeme od roku 1999 až do současnosti, pak 

probíhá ve znamení kontrolované a řízené migrace. Tato fáze je charakteristická 

výraznou legislativní činností v oblasti vymezování podmínek pro vstup, pobyt a výkon 

                                                 

15 V závislosti na dostupnosti zdrojů informací a autorčiných úvahách o jejich relevanci zjištěná data 

popisují především situaci z let 2006–2008 a let následujících. 

16 Vymezení pojmu cizinec viz níže. 
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práce cizinců na území ČR. V této době byly přijaty klíčové zákony upravující výše 

uvedené, tj. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon 

č. 325/1999 Sb., o azylu, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a více začala být 

věnována pozornost také otázce integrace cizinců do české společnosti (např. vládní 

dokument Koncepce integrace cizinců). Mimo zmíněné zákony upravující možnosti 

pobytu a pracovní činnosti cizinců na území ČR pak vznikají projekty jako Aktivní 

výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků17, tzv. Modrá karta, či právě Zelená 

karta. Podrobněji se s jednotlivými projekty seznámíme v následující části práce, 

přičemž projektu Zelená karta bude (jakožto tématu diplomové práce) vyčleněna 

speciální kapitola. 

5.2 Vymezení pojmu cizinec 

Podle zákona č. 36/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky je za cizince 

považována osoba, která nemá české státní občanství. Z hlediska zaměstnanosti cizinců 

však pracujeme s poněkud podrobnější definicí významu slova cizinec. Celková 

zahraniční zaměstnanost, tedy zaměstnanost všech osob, které nedisponují českým 

občanstvím, totiž zahrnuje:  

a) zaměstnanost občanů EU/EHP a Švýcarska v postavení zaměstnanců 

b) zaměstnanost občanů třetích zemí v postavení zaměstnanců 

c) zaměstnanost občanů třetích zemí s trvalým pobytem v postavení zaměstnanců 

d) zaměstnanost cizinců s živnostenským oprávněním. 

(Pořízková 2008) 

Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska na území České republiky je realizováno 

podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska tohoto zákona nejsou občané výše uvedených zemí považováni za cizince, 

v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané ČR, tedy i volný 

                                                 

17 Cílem projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků bylo přivést do ČR co 

nejkvalifikovanější zahraniční odborníky s rodinami schopné trvale se integrovat do české společnosti. Na 

základě úspěšné účasti v projektu měli cizinci (s již zajištěným zaměstnáním) možnost získat povolení 

k trvalému pobytu v ČR ve zkrácené lhůtě 2,5 let. Projekt odstartoval v roce 2003 a byl ukončen v roce 

2010. (MV ČR a,b) Z hlediska toho, že cílem projektu není „nabídka pracovního uplatnění“, nýbrž 

trvalého pobytu, nebude, vzhledem k tématu diplomové práce, projektu věnována další pozornost. 
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přístup na trh práce. Pro účely výkonu zaměstnání na území českého státu tito občané 

tedy nepotřebují povolení k zaměstnání ani povolení k pobytu. 

Stejný zákon pak cizince – občany třetích zemí, definuje jako občany takových zemí, 

které nejsou členskými státy EU/EHP, případně se jedná o osoby bez státní příslušnosti. 

Logicky se pak na tyto osoby nevztahují výhody volného pohybu a za účelem výkonu 

pracovní činnosti jsou povinni zažádat o veškerá příslušná povolení. 

5.3 Tradiční cizinci v ČR 

Jak již bylo jednou zmíněno, od samotného vzniku České republiky bylo na území 

našeho státu možné dlouhodobě pozorovat trend trvale vzrůstající migrace cizinců 

(viz graf č. 1), a to jak v kategorii trvalých, tak dlouhodobých (delší než 90 dnů) pobytů. 

Prozatímního vrcholu počet cizinců v ČR dosáhl v roce 2008 s celkovým číslem 439 

000, z čehož 267 000 činily pobyty dlouhodobé a 172 000 pobyty trvalé. 

V následujících letech pak ČR zaznamenává úbytek celkového počtu cizinců, kdy klesá 

především počet cizinců s dlouhodobým pobytem, počet trvalých pobytů naopak 

narůstá. 

 

Graf č. 1. Vývoj počtu cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem (v tisících), 

1991–2011 

 

Zdroj: ČSÚ a 
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Tradičně nejpočetnější skupinou cizinců z řad občanů EU/EHS tvoří obyvatelé 

Slovenska, Polska a Německa. V kategorii cizinců původem z třetích zemí pak 

dlouhodobě dominují občané Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Číny a Spojených států. Za 

další výraznější menšiny lze považovat Moldavany a Mongoly (Horáková 2008). 

Statistiky sledující vývoj celkového počtu vydaných povolení k pobytu dle státního 

občanství pak zachycují dynamiku růstu počtu příslušníků jednotlivých zemí v ČR. 

V období let 2004–2008 se zvýšil zejména počet Ukrajinců (a to z 14 000 na 127 000, 

tj. osmkrát), Vietnamců (z necelých 10 000 na 57 000) a počet občanů Ruské federace 

(z necelých 4 000 na 25 000). Relativně výrazně se zvýšil počet Moldavanů  (z necelé 

stovky osob na 9 000) a Mongolů (ze čtyř set na 7 000). Růst počtu občanů ostatních 

zemí se pak vyznačoval menší dynamikou (Pořízková 2008). (Viz graf č. 2) 

 

Graf č. 2. Vývoj celkového počtu povolení k pobytu podle státního občanství v letech 

2004–2008 (stav k 30.8.2008) 

 

 

Zdroj: Pořízková 2008 

5.4 Účel pobytu cizinců 

Nejvíce povolení k pobytu bývá každoročně udělováno za účelem zaměstnání, což 

svědčí o skutečnosti, že nejčastější důvody příchodu cizinců na území ČR jsou 

především ekonomické povahy. (Pořízková 2008) Ke konci roku 2007 bylo v České 

republice z celkového počtu všech povolení k pobytu uděleno 129 734 povolení 

k pobytu za účelem zaměstnání. Jako další nejčastější důvody pak následovaly povolení 

k pobytu pro rodinné příslušníky a za účelem sloučení rodin (111 130), povolení 
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k pobytu za účelem podnikání na živnostenský list (66 010) a povolení k pobytu za 

účelem trvalého usídlení (63 678). Tj. dohromady 195 753 povolení k pobytu za účelem 

výkonu pracovní činnosti. (Horáková 2008) 

S rostoucím počtem cizinců na našem území a růstem povolení k pobytu za 

účelem zaměstnání a podnikání logicky stoupá i podíl cizinců na pracovní síle. Obecně 

lze tvrdit, že zahraniční zaměstnanost jakéhokoliv státu se vyvíjí v závislosti na 

několika faktorech, přičemž za faktor s největším vlivem lze považovat 

společensko-ekonomickou situaci cílové migrační země. Není proto náhodou, že 

výrazný růst podílu cizinců na pracovní síle v ČR pak bylo možné zaznamenat 

v souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie v roce 2004. Vstup České 

republiky do EU zvýšil atraktivitu země v souvislosti s očekávanými pozitivními 

změnami spojenými s členstvím na vývoj ČR a zároveň odstranil bariéru pracovní 

migrace pro občany EU/EHP - institut pracovního povolení. Vyšší zaměstnanost těchto 

občanů byla zaznamenána prakticky u všech státních občanství. Další významnou úlohu 

v navýšení počtu pracujících cizinců pak sehrál přetrvávající pozitivní vývoj české 

ekonomiky, s ním související vysoký počet volných pracovních míst a neuspokojená 

poptávka po pracovní síle ze strany českých zaměstnavatelů v určitých odvětvích 

ekonomiky. (Pořízková 2008) 

5.5 Zaměstnání versus živnostenské oprávnění 

Podíl ekonomicky aktivních cizinců je částečně determinován také možnostmi vstupu 

cizinců na domácí trh práce jednotlivých zemí, resp. přísností podmínek pro jejich vstup 

a následný výkon pracovní činnosti. Cizinci pracující na území České republiky mohou 

legálně vykonávat ekonomickou činnost buď z „klasické“ pozice zaměstnance, nebo na 

základě živnostenského oprávnění. (Horáková 2008) 

V důsledku liberálnějšího přístupu a restrukturalizace ekonomiky počet cizinců v 

postavení zaměstnanců narůstal zejména v první polovině 90. let. Na daném stavu 

sehrála významnou roli přetrvávající nízká míry nezaměstnanosti. Vlivem zavedení 

restriktivních opatření v otázce zaměstnávání cizinců po roce 1996 však došlo k více 

než polovičnímu poklesu počtu cizinců v postavení zaměstnanců. Počet 

cizinců – zaměstnanců začal opětovně narůstat v roce 2000 a především pak od roku 

2005, a to vlivem působení již výše zmiňovaných faktorů (pozitivní vývoj české 



 

 42 

ekonomiky, vysoký počet volných pracovních míst, neuspokojená poptávka po pracovní 

síle a vstup České republiky do Evropské unie). V roce 2008 pak cizinci evidovaní na 

úřadech práce tvořili přibližně 80 % z celkové zaměstnanosti cizinců, přičemž většina 

z nich byla zaměstnána déle než půl roku či rok. (Pořízková 2008) 

Ve vývoji zaměstnanosti cizinců s živnostenským oprávněním pak můžeme určit 

dva zlomové body, a to novelizace zákona o živnostenském podnikání v roce 1998 

a 2001. Obě tyto novely zpřísnily a zavedly nové podmínky možnosti podnikání cizinců 

v ČR, v důsledku čehož muselo mnoho cizinců oficiálně ukončit svou živnost na území 

ČR, „neoficiálně“ však velká většina z nich přesunula svou podnikatelskou aktivitu do 

vod šedé ekonomiky. K opětovnému nárůstu počtu živnostenských oprávnění cizinců 

dochází od roku 2003 do roku 2006. Od roku 2006 nová právní úprava ruší povinnost 

získání povolení k pobytu za účelem podnikání a umožňuje pouze předložení povolení 

o dlouhodobém pobytu bez ohledu na účel pobytu. Počet cizinců ekonomicky aktivních 

na základě živnostenského listu se tak stává hůře „sledovatelným“, podle dostupných 

údajů však přesto dochází k poklesu cizinců pracujících na základě živnostenského 

oprávnění, což pravděpodobně odráží celkový pokles zájmu o tuto formu ekonomické 

činnosti. (Pořízková 2008) 

Zatímco u cizinců v postavení zaměstnanců výrazně dominují občané EU/EHP, 

v případě zaměstnání na základě živnostenského oprávnění převažují občané třetích 

zemí. Tento vyšší podíl živnostenských oprávnění občanů třetích zemí lze vysvětlit 

zejména upřednostňováním zaměstnávání na živnostenský list před složitými žádostmi 

o pracovní povolení18 (Pořízková 2008) Následující graf (graf č. 3) zobrazuje rozložení 

zaměstnanosti z hlediska zdrojových zemí a typu ekonomické aktivity z roku 2007. 

                                                 

18 Podmínky vstupu na trh práce ČR pro cizince třetích zemí viz níže. 
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Graf č. 3. Zaměstnanost cizinců z hlediska zdrojových zemí a typu ekonomické 

aktivity19 (2007) 

 

Zdroj: Pořízková 2008 

 

5.6 Zaměstnanost cizinců třetích zemí 

5.6.1 Struktura zaměstnanosti cizinců třetích zemí 

Z hlediska cizinců třetích zemí, pro které jsou podmínky vstupu na český trh práce, 

oproti možnostem cizinců pocházejících ze zemí EU/EHS, značně komplikovanější, 

platí skutečnost, že vývoj zahraniční zaměstnanosti reflektuje socioekonomický vývoj 

cílové migrační země, dvojnásobně. Mezi další tzv. „push a pull“ migrační faktory20 

této kategorie cizinců ovšem patří i hospodářský a sociální vývoj zdrojových zemí, 

existence vysokých mzdových rozdílů mezi zdrojovou a migrační zemí, ale i teritoriální 

podmínky (klíčový faktor např. u obyvatel Ukrajiny). Všechny výše uvedené 

skutečnosti jsou relativně stabilními trendy určujícími vývoj zahraniční zaměstnanosti 

obecně a je možné předpokládat jejich vliv i do budoucna. (Pořízková 2008) 

                                                 

19 Informační karta je druh „průkazu“ potvrzující výkon zaměstnání. Je vydávaný občanům EU/EHP a 

Švýcarska a ostatním cizincům v případě, že pro výkon práce nepotřebují získat pracovní povolení (např. 

cizinci s trvalým pobytem, rodinní příslušníci diplomatů, humanitární pracovníci atd.). Podrobněji 

specifikuje §98 Zákona o zaměstnanosti. 

20 „Push“ faktory jsou takové faktory, které nutí migranty opustit zemi původu, „pull“ faktory jsou 

naopak faktory, které migranty přitahují do nové země. 
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Mezi třetí země vykazující tradičně nejvyšší počet přidělených pracovních 

povolení v ČR patří Ukrajina, Vietnam, Moldavsko, Rusko, Mongolsko, v závislosti na 

zemi původu lze však u jednotlivých národností najít rozdíly v zaměstnanosti z hlediska 

typu ekonomické aktivity. Podnikatelská aktivita je dlouhodobě typická především pro 

obyvatele Vietnamu. Relativně vysoký počet cizinců Ukrajiny a Ruska využívá obou 

možností, u Moldavanů a Mongolů pak převažuje výkon práce z pozice zaměstnance. 

(Pořízková 2008). Níže uvedený graf (graf č. 4) pak zobrazuje strukturu zaměstnanosti 

cizinců dle země původu a typu ekonomické aktivity v roce 2008. 

 

Graf č. 4. Struktura zaměstnanosti nejčetněji zastoupených skupin cizinců třetích zemí 

(stav k 30. 6. 2008) 

 

Zdroj: Horáková 2008 (upraveno autorkou) 

 

Tradičně dominantním odvětvím ekonomické činnosti cizinců třetích zemí je dle 

odvětvové typologie ekonomických činností (tzv. OKEČ) zpracovatelský průmysl, 

druhým nejčastějším odvětvím je pak stavebnictví a třetí v pořadí je činnost v oblasti 

nemovitostí a pronájmu a podnikatelská činnost. (Pořízková 2008) Spíše než dle 

typologie OKEČ je však vhodnější usuzovat o postavení cizinců na trhu práce dle 

hlediska klasifikace zaměstnání (KZAM). Z pohledu OKEČ mohou cizinci v rámci 

jednotlivých odvětví zaujímat pracovní pozice s různou kvalitou zaměstnání, která je 

dána požadavky na vzdělání, požadovanou kvalifikací a mzdovým ohodnocením. 

Předmětem klasifikace KZAM je však zaměstnání ve smyslu konkrétní činnosti, kterou 
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pracovník vykonává, i když není jeho povoláním, a která je zdrojem jeho hlavních 

pracovních příjmů. 

Podle posledních dostupných souhrnných údajů o zaměstnanosti cizinců dle 

klasifikace KZAM (z roku 2006) nejvyšší zaměstnanost cizinců v postavení 

zaměstnanců dlouhodobě převládala ve třech třídách klasifikace a to ve třídě 7 

(řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři – 28,0 %), ve třídě 9 

(pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 27,0 %) a ve třídě 8 (obsluha strojů a zařízení 

– 16,9 %). Zaměstnanost v těchto třech třídách tvořila 71,9 % z celkové zaměstnanosti 

cizinců v postavení zaměstnanců. Pracovní místa spadající do těchto tříd jsou místa 

sekundárního trhu práce. V rámci výše zmíněných tříd pak byla zaznamenána 

převažující specifická poptávka především po kvalifikovaných kovodělnících 

a strojírenských dělnících (7. tř.), obsluze stacionárních zařízení a montážních dělnících 

(8. tř.) a po pomocných a nekvalifikovaných pracovnících v dolech, lomech, průmyslu, 

stavebnictví a v dopravě (9. tř.). Tyto pozice lze ve většině případů označit jako 

nízkopříjmové, což je vázáno na úroveň dosaženého vzdělání a kvalifikace požadované 

pro jejich výkon. Převažující zaměstnanost cizinců na sekundárním trhu práce je dána 

malým zájmem občanů ČR o daný typ pracovních pozic a nedostatkem domácí pracovní 

síly v požadované kvalifikaci. Nábor zahraničních pracovníků je pak ze strany českých 

zaměstnavatelů běžnou strategií využívanou za účelem „vyplnění“ volných míst na trhu 

práce, ale také za účelem snížení mzdových nákladů a maximalizace úspor. (Pořízková 

2008)  

Z celkového počtu Ukrajinců v pozici zaměstnanců jich dohromady vykonává 

práci ve třech výše popsaných třídách KZAM 92,3 %. U Moldavanů se pak jedná 

o 88,4 %, u občanů Mongolska o 97,1 %  a u občanů Ruska o 25,8 %. Z těchto údajů je 

možné usuzovat, že cizinci třetích zemí nacházejí v ČR pracovní uplatnění převážně na 

sekundárním trhu práce. (Pořízková 2008)21 

Poslední tři třídy klasifikace KZAM jsou zároveň třídy s tradičně nejvyšším 

počtem volných pracovních míst. V pořadí druhou skupinu s nejvyšší poptávkou po 

pracovní síle naopak tvoří první tři třídy klasifikace KZAM: zákonodárci a řídící 

pracovníci (1. tř.), vědečtí a odborní duševní pracovníci (2. tř.) a techničtí, zdravotničtí, 

pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech (3. tř.) Nejméně poptávanou 

skupinou pracovníků pak tvoří třídy 4 až 6 - nižší administrativní pracovníci, provozní 
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pracovníci ve službách a obchodě a kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví. 

(Viz graf č. 5) 

 

Graf č. 5. Vývoj poptávky po pracovní síle dle tříd KZAM 2006–2008 

(k prosinci daného roku) 
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Zdroj: MPSV ČR d (upraveno autorkou) 

 

5.6.2 Podmínky a možnosti vstupu občanů třetích zemí na trh práce ČR 

za účelem výkonu zaměstnání 

Až do nedávna mohli občané třetích zemí využít několika možností pro vstup na český 

trh práce za účelem výkonu zaměstnání. Mimo projektu Zelených karet (kterému se 

budeme věnovat ve speciální kapitole) je možné začít pracovat z pozice zaměstnance na 

základě Zákona o zaměstnanosti a dále na základě tzv. Modré karty. 

Zákon o zaměstnanosti 

Podmínky pro zaměstnávání občanů třetích zemí v ČR vymezuje §85-101 zákona 

o zaměstnanosti.22 Cizinci třetích zemí mohou na území ČR legálně vykonávat pracovní 

činnost z pozice zaměstnance za předpokladu, že získali pracovní povolení, na základě 

kterého mohou získat povolení k pobytu za účelem zaměstnání. Cizinec může 

o pracovní povolení zažádat prostřednictvím svého budoucího zaměstnavatele na 

                                                                                                                                               

21 Podrobněji viz příloha č.8. 

22 Omezeno pouze na regulaci zaměstnanosti občanů třetích zemí, kteří nemají na území ČR trvalý pobyt. 
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základě plné moci (typický způsob), či podat žádost o pracovní povolení společně 

s žádostí o pobytové vízum a dalšími náležitostmi na zastupitelském úřadu ČR v dané 

zemi.23 Vyřízení žádosti o pracovní i pobytové povolení může probíhat v souběhu, 

vydání pobytového víza je však vázáno na vydání pracovního povolení 

Pracovní povolení jsou vydávána pouze na předem vybranou konkrétní pozici 

a zásadní podmínkou jejich vydání je fakt, že nabízenou pracovní pozici s ohledem na 

požadovanou kvalifikaci a nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit domácími 

občany nebo zájemci z EU. Povolení je vydáváno příslušnou pobočkou ÚP, v jehož 

obvodu bude cizinec zaměstnán. Zaměstnavatel, který má zájem poskytnout pracovní 

pozici cizinci, však musí nejdříve získat povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí, 

jehož vydání je taktéž vázáno na situaci na trhu práce. Po vydání rozhodnutí pak může 

zaměstnavatel provádět nábor zahraničních pracovníků.24 Před udělením pracovního 

povolení cizinci je vždy vyžadováno vyjádření zaměstnavatele, že konkrétního cizince 

skutečně zaměstná. Následnou žádost cizince o pobytové vízum pak zasílá zastupitelský 

úřad k posouzení na příslušný odbor MV, jež výsledné rozhodnutí o žádosti sdělí zpět 

zastupitelskému úřadu, který žadatele vyrozumí o výsledku řízení a v kladném případě 

vyznačí požadované vízum do cestovního dokladu. Platnost pracovního povolení pro 

cizince je běžně stanovena na dobu 1-2 let od vydání povolení s možností jeho 

prodloužení25, přičemž pobytové povolení je vydáváno na stejnou dobu uvedenou 

v pracovním povolení.26  

V situaci kdy cizinec, kterému byla povolení vydána, nenastoupil do práce, nebo 

ukončil zaměstnání před uplynutím doby, pro které bylo povolení vydáno, je 

zaměstnavatel povinen oznámit tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů příslušnému 

                                                 

23 Přijetí žádostí je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500 Kč za pracovní povolení a 1000 Kč za 

pobytové vízum. Zpoplatněno je následně i příp. vydání dokladu o povolení. 

24 Povolení je běžně vydáváno na dobu 1-2 let. Doba trvaní vyřízení povolení je velmi individuální 

a v podstatě záleží na „výkonu“ příslušné pobočky ÚP a domluvě se zaměstnavatelem. Maximální 

stanovená lhůta pro vyjádření se k žádosti je 30 (ve výjimečných případech 60) dnů. Během této doby 

probíhá tzv. test trhu práce, kdy ÚP posílá vhodné evidované domácí uchazeče o zaměstnání 

k zaměstnavateli, který je nemůže bez vážných důvodů (tedy účelově) odmítnout zaměstnat. 

25 Povolení lze opakovaně prodloužit nejvýše o 2 roky. Povolení lze však prodloužit pouze s přihlédnutím 

k aktuální  situaci na trhu práce a pouze pro výkon zaměstnání u stejného zaměstnavatele. Podání 

jakékoliv žádost o prodloužení povolení je taktéž zpoplatněno. 

26 Po pěti letech nepřetržité práce v České republice pak může občan třetí země získat trvalý pobyt, což 

významným způsobem upravuje podmínky jeho zaměstnávání. S trvalým pobytem cizinec získává 

z hlediska zaměstnávání stejná práva a postavení jako občan ČR. 
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ÚP. V případě ztráty zaměstnání může cizinec využít 30denní (ve výjimečných 

případech až 60denní) lhůty na nalezení nového zaměstnání, musí však opět dodržet 

výše uvedený postup a požadavky, příp. je cizinci vymezena doba pro opuštění země. 

Alternativou k podání všech žádostí na zastupitelském úřadě ČR v zemi původu27, je 

podání žádostí prostřednictví tzv. Visapointu – centrálního internetového systému MV 

ČR, prostřednictvím kterého se cizinci mohou registrovat k podání žádostí o pobyt 

a nemusí tak žádost podat „fyzicky“ na zastupitelském úřadě ČR. V případě prodloužení 

lze podat žádost z území ČR.28 Maximální lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 30 dnů 

v případě žádosti o pracovní povolení; 60 dnů v případě žádosti o dlouhodobý pobyt.   

Mezi hlavní nevýhody současné právní úpravy patří především omezení 

vydaného povolení na jednoho zaměstnavatele a jednu pracovní pozici, dále relativně 

krátká platnost povolení a nutnost jeho prodlužování, přičemž „výsledek“ žádosti 

o prodloužení je nejistý, vzhledem k posuzování žádosti na základě aktuálního stavu na 

trhu práce. Tento fakt znesnadňuje zaměstnavatelům určité „koncepční plánování“ 

vlastní činnosti a využití pracovní síly. Na druhou stranu možnost numerické 

a strukturální regulace zaměstnanosti cizinců v postavení zaměstnanců je nezbytná 

vzhledem k potřebám domácího trhu práce a ochraně zájmů domácí pracovní síly. 

Omezováním přístupu k pracovním povolením však dochází k „přesunu“ části 

zahraniční zaměstnanosti do sféry živnostenského podnikání, příp. šedé ekonomiky. 

Negativně je pak vnímána i administrativní náročnost procesu (nutnost získat povolení 

k zaměstnávání cizinců ze strany zaměstnavatele a celkem dvou povolení ze strany 

cizince) snižující flexibilitu a prodlužující délku trvání celého procesu zaměstnání 

cizince, která se tak celkově může vyšplhat až na dobu 120 dní i více. 29 30  

                                                 

27 Přičemž mezi MV ČR a konzuláty existují dohody o maximálním limitu vydaných povolení.  

28 Součástí žádosti o povelní k dlouhodobému pobytu je výpis z evidence rejstříků trestů, doklad 

o zajištěném ubytování a zdravotním pojištění, na vyžádání je žadatel povinen předložit lékařskou zprávu 

potvrzující, že dotyčná osoba netrpí závažnou nemocí. (Zákon 472/2007 Sb.) 

29 Celý proces schválení žádostí a vydání povolení může být prodloužen např. nezbytnou nostrifikací 

některých dokumentů, dobou nutnou k prokázání „neobsaditelnosti“ pracovní pozice atd. 

30 Zhodnocení pozitiv a negativ právní úpravy vychází zejména z informací získaných během 

uskutečněných rozhovorů. Stejně tomu je i v případě hodnocení výhod a nevýhod modrých karet (viz 

níže). 
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Modrá karta 

Zákonem č. 427/2010 Sb. o pobytu cizinců byla do českého právního řádu 

transponována Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních 

příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou 

kvalifikaci. Cílem zmíněné směrnice bylo stanovit zvláštní postup pro vstup a pobyt 

státních příslušníků třetích zemí, kteří žádají o pobyt na území Evropské unie za účelem 

výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání na dobu delší než tři měsíce. V jednotlivých 

zemích EU je pak tato směrnice realizována prostřednictvím tzv. Modrých karet EU. 

V ČR vstoupily modré karty v platnost k 1. 1. 2011. (MV ČR b) 

Možnost zažádat o MK mají občané všech třetích zemí, a to stejně jako 

v případě běžného povolení, buď na příslušném zastupitelském úřadě ČR, nebo 

prostřednictvím systému Visapoint. Svého držitele opravňuje MK k pobytu na území 

České republiky a k výkonu zaměstnání na pracovním místě, na které byla karta vydána, 

příp. (za určitých podmínek) ke změně pozice. Modrá karta je tedy duálním dokladem, 

což znamená, že spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání. Pro zaměstnání 

cizince prostřednictvím MK navíc zaměstnavatel nepotřebuje získat povolení 

k zaměstnávání cizinců, nýbrž stačí, aby vyjádřil souhlas se zveřejněním nabízené 

pozice v registru volných pracovních míst určených držitelům MK. Do tohoto registru 

však může být nabízená pracovní pozice zařazena pouze s přihlédnutím k aktuálnímu 

stavu na trhu práce. Volná pozice je nejprve zveřejněna v běžné evidenci volných 

pracovních míst a v případě, že se po dobu třiceti dnů od jejího zveřejnění nepodaří 

pozici obsadit domácím zájemcem či zájemcem z řad EU/EHP, „spadne“ nabízené 

místo do registru pozic pro MK. 31   

Karta může být vydána pouze pracovníkům s odpovídajícím vzděláním 

a potřebnou kvalifikací (vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním), přičemž 

již v době podání žádosti musí žadatel předložit uzavřenou pracovní smlouvu na dobu 

minimálně jednoho roku se sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdou, jejíž výše 

odpovídá alespoň 1,5násobku průměrné hrubé měsíční/roční mzdy v ČR.32 Platnost 

modré karty je po dobu výkonu zaměstnání, jež je stanovena v pracovní smlouvě plus tři 

                                                 

31 Je však třeba si uvědomit, že volná pozice je dále nabízena duplicitně. tzn., v běžné evidenci i registru 

míst pro MK, přičemž domácí zájemci či zájemci o místo z řad EU/EHP jsou preferováni. 

32 K žádosti je taktéž nutné předložit nostrifikovaný doklad o vzdělání a jiné dokumenty, podobně jako 

v případě běžné žádosti o pracovní povolení (viz výše). Stejně tak se na přijetí žádosti vztahuje správní 

poplatek. 
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měsíce, nejdéle však na dva roky, přičemž povolení lze opakovaně prodloužit nejvýše 

o dva roky, a to opět s přihlédnutím k aktuálnímu stavu na trhu práce. Finální institucí 

rozhodující o vydání či nevydání MK je MV, které posuzuje, zda žadatel o kartu 

dostatečně splňuje všechny podmínky jejího vydání (kvalifikace, doložení potřebných 

dokladů atd.) a nepředstavuje možné bezpečnostní riziko (např. podezření z plánování 

terorismu, výkonu nelegální činnosti atd.). Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů od 

jejího přijetí MV. (MPSV ČR b) 

Dle poslední dostupné statistiky za rok 2011 požádalo o vydání modré karty 

Evropské unie 68 cizinců. Jednalo se zejména o státní příslušníky Uzbekistánu, kteří 

podali 17 žádostí, což byla jedna čtvrtina všech podaných žádostí. Následovali státní 

příslušníci Ukrajiny (14 žádostí, tj. 20,6 %) a Ruska (13 osob, tj. 19,1 %).33 (MV ČR b) 

Hlavní výhodou, kterou modrá karta přináší je spojení povolení k zaměstnání 

a povolení k pobytu pro cizince do jediného dokladu a zrušení povinnosti 

zaměstnavatele získat povolení k zaměstnávání cizinců. Očekávaným výstupem tohoto 

administrativního zjednodušení je celkové zrychlení procesu zaměstnávání cizinců. 

Určité prodloužení naopak může přinést (mimo požadavku na předložení a nostrifikaci 

různých dokumentů, obdobně jako v případě podání žádosti běžným způsobem34) 

podmínka již uzavřené pracovní smlouvy při podání žádosti o MK a nemožnost jejího 

vyřízení v samotném průběhu procesu vydání žádosti. Přínosem této podmínky je však 

již určitý předešlý vzájemný kontakt zaměstnavatele a budoucího zaměstnance.  

Negativně je však vnímána vazba karty na jednoho zaměstnavatele a jednu pozici 

(účelem daného opatření je však zamezit zneužití povolení), duplicitní nabízení volné 

pozice a stanovená minimální mzda (požadavkem minimální mzdy je však cizinci 

určitým způsobem garantováno adekvátní ohodnocení za vykonanou práci – je chráněn 

před zneužitím jako „levná pracovní síla“). Stejně jako v případě zákona 

o zaměstnanosti je možné pozitivně i negativně hodnotit možnosti prodloužení 

povolení.35 

 

                                                 

33 Podrobněji viz příloha č. 9. 

34 Běžným způsobem je (a v textu i nadále bude) myšlen klasický postup podání a vyřízení žádosti 

vymezený zákonem o zaměstnanosti. 

35 Vzhledem ke svému členství v EU bylo povinností ČR přijmout komisí navrženou směrnici a realizovat 

ji v domácích podmínkách. Při realizaci MK byl využit již existující koncept ZK a oba projekty se proto 

ve svém nastavení a základních principech relativně široce překrývají. 



 

 51 

5.6.3 Zahraniční zaměstnanost po roce 2008 

 

Jak již bylo zmíněno, v posledních několika letech (resp. s koncem roku 2008, v kterém 

byl zaznamenán doposud nejvyšší počet cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem 

na našem území) Česká republika pociťuje snížení a stagnaci celkového počtu legálně 

pobývajících cizinců (resp. počtu vydaných platných povolení k pobytu) Zatímco 

zejména v období 2006–2008 ČR zaznamenávala poměrně vysoké meziroční přírůstky, 

od roku 2009 počet nově příchozích cizinců ubývá a je možné zaznamenat jeho 

meziroční pokles (zejména pak v letech 2009 a 2010).36 Snížení počtu legálně 

pobývajících cizinců pak logicky znamená i méně ekonomicky aktivních cizinců na 

území ČR. (Viz graf č. 6) 

 

Graf č. 6. Vývoj celkové zahraniční zaměstnanosti 2001-2011  

    

 

Zdroj: ČSÚ b 

 

                                                 

36 Souběžně se snížením počtu vydaných platných povolení k pobytu (kterým logicky předchází zvýšení 

počtu zamítnutých žádostí) však probíhá i celkové snížení počtu žádostí o povolení. Mimo ekonomických 

vlivů (viz níže) je pak jednou z možných příčin snížení počtu žádostí o povolení zavedení tzv. Visapointu 

(2009) – internetového systému MV ČR, prostřednictvím kterého se cizinci mohou registrovat k podání 

žádostí o pobyt a nemusí tak žádost podat „fyzicky“ na zastupitelském úřadě ČR. Kapacita Visapointu je 

však omezená čímž dochází k vytváření „virtuálních front“ na podání žádosti. Počet podaných žádostí pak 

neodráží skutečný zájem o povolení v zemích původu. Dalším faktorem pak může být i problematické 

fungování a dočasné uzavření některých zastupitelských úřadů (srov. Trlifajová 2012). 
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Evidovaný pokles celkové zahraniční zaměstnanosti je však možné pozorovat zejména 

 cizinců třetích zemí, počet pracujících cizinců pocházejících ze zemí EU/EHS se 

naopak navýšil. Zatímco počet cizinců třetích zemí v pozici zaměstnanců se od roku 

2008 do roku 2011 snížil ze 128 934 na 36 640 (tzn. o 92 294 osob méně), počet všech 

ekonomicky aktivních cizinců z EU/EHS se ve stejném časovém období navýšil na 

celkové číslo 15 4560 (tzn. plus 13 459 osob). (Viz graf č. 7) Je třeba si uvědomit, že 

pro správné porovnání musíme k celkovému počtu cizinců třetích zemí v pozici 

zaměstnanců přičíst i počet cizinců ekonomicky aktivních na základě živnostenského 

oprávnění z těchto let, což je vzhledem ke skutečnosti, že od r. 2007 cizinci nemusí za 

účelem podnikání získat specifické pracovní povolení, nýbrž si vystačí pouze s platným 

povolením k pobytu, poněkud komplikované. Níže uvedený graf však poskytuje údaj 

o počtu cizinců, kteří pro výkon práce nepotřebují povolení k zaměstnání. Lze usuzovat, 

že tuto kategorii v současnosti tvoří z části právě cizinci – živnostníci a podnikatelé. 

Zároveň však do této kategorie spadají i cizinci třetích zemí s trvalým pobytem, které 

trvalý pobyt opravňuje k výkonu práce bez pracovního povolení a další cizinci dle §98 

Zákona o zaměstnanosti. Vývoj počtu živnostenských oprávnění cizinců třetích zemí 

tedy (z nám dostupných dat) nelze jednoznačně určit. 

 

Graf č. 7. Vývoj zahraniční zaměstnanosti dle podmínek vstupu na český trh práce 

2004-2011 

 

Zdroj: MV ČR b (upraveno autorkou) 
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Početně nejvýznamnější skupiny ekonomicky aktivních cizinců původem z třetích zemí 

pobývajících na území ČR se však, i přes celkový pokles, dlouhodobě nemění. Tradičně 

nejvyšší zastoupení na našem trhu práce si (v pozici zaměstnanců) stále udržují státní 

příslušníci Ukrajiny, Ruska, Mongolska, Vietnamu a Moldavska. (Viz graf č. 8) 

 

Graf č. 8. Počet cizinců třetích zemí evidovaných úřady práce, porovnání let 2010/2011 

 

 

Zdroj: MV ČR b (upraveno autorkou) 

 

Přirozeně se nabízí otázka příčin evidovaného snížení zahraniční zaměstnanosti. Co 

stojí za tímto poklesem? Již bylo řečeno, že míru ekonomické participace cizinců 

ovlivňuje řada (zejména ekonomických) faktorů, jakými jsou např. změny v poptávce 

po pracovní síle, změny v pobytových režimech cizinců a v právních předpisech o jejich 

zaměstnávání a podnikání atd. Před rokem 2008 se Česká republika nacházela ve fázi 

hospodářské konjuktury. Hrubý domácí produkt ČR v reálném vyjádření vzrostl v letech 

2006 a 2007 o 6,8 % a 6 %, tj. dvakrát rychleji než průměr EU (+3,3 % a 3 %) (Dubská 

2011) a celková míra nezaměstnanosti vykazovala v porovnání s lety předchozími 

relativně výraznou, klesající tendenci. (Viz graf č. 9) Dlouhodobě naopak narůstal počet 

volných pracovních míst, přičemž na počátku roku 2008 úřady práce evidovaly celkem 

150 328 neobsazených pozic (MPSV ČR a). To vše činilo z České republiky atraktivní 

cílovou migrační zemi pro mnoho cizinců. 
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V září 2008 však došlo k události, která zásadně ovlivnila ekonomický vývoj 

téměř celého světa - k pádu investiční společnosti Lehman Brothers, jenž odstartoval 

novodobou globální finanční a následně hospodářskou krizi. Ačkoliv průběh krize není 

ve všech zemích stejný, existuje mnoho společných, všeobecně identifikovatelných 

rysů: rostoucí nezaměstnanost, snížení příjmů, klesající spotřeby domácností, stagnace 

a pokles průmyslu, výroby a služeb a volná pracovní místa nevznikají v dostatečném 

počtu a žádoucí struktuře. (Horáková 2010) V kontextu zahraniční zaměstnanosti pak 

uvedené faktory snižují poptávku po zahraniční pracovní síle všude ve světě a Česká 

republika není výjimkou.  

I když následující ekonomický pokles v ČR (4,1 % za rok 2009) byl prakticky 

stejný jako průměrný pokles zemí ostatních EU (4,2 %), lze soudit, že dopad krize na 

ekonomiku ČR byl tvrdší, protože propadu předcházely vysoké růsty její DPH. (Dubská 

2011). Pokles počtu zaměstnanců v ekonomice jako celku pak započal od prvního 

čtvrtletí roku 2009 a celková míra nezaměstnanosti v témže roce „vystřelila“ 

z předcházejících 5,4 % na 8 %. (Viz graf č. 9) 

 

Graf č. 9. Průměrná roční míra nezaměstnanosti v % ( vývoj 2004–2012) 

 

Zdroj: MPSV ČR c (upraveno autorkou) 

 

Rostoucí nezaměstnanost doprovázená snižující se poptávkou po pracovní síle (viz graf 

č. 10) snížila nároky domácích pracovníků na pracovní místo. Stále větší počet 

domácích pracovníků ochotně přijímá pracovní pozice, které dříve považovali za málo 

atraktivní. Zvýšením konkurence na trhu práce pak dochází k „vytěsnávání“ určité části 

zahraniční pracovní síly mimo tento trh, protože logickým důsledkem vzniklého napětí 
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na trhu práce vyvolaným rostoucí nezaměstnaností jsou omezení ve vydávání povolení 

k zaměstnání cizincům. (Horáková 2010) 

 

Graf č. 10. Vývoj poptávky a nabídky po pracovní síle 2006-2011 

(stav k prosinci daného roku) 

 

Zdroj: MPSV ČR d (upraveno autorkou) 

 

Ekonomická recese ovlivnila zaměstnanost cizinců v různých odvětvích národního 

hospodářství. Na trhu práce se udrželi častěji cizinci s vyšším stupněm dosaženého 

vzdělání a vyšší kvalifikací, nicméně kvalifikovanější pracovní místa si udrželi spíše 

občané EU, zatímco cizinci z třetích zemí tradičně setrvávají (dle typologie KZAM) 

v nízkokvalifikovaných pracovních třídách 7., 8. a 9., tedy na pozici kvalifikovaných 

kovodělníků a strojírenských dělníků, jako obsluha stacionárních zařízení a montážní 

dělníci a pomocní nekvalifikovaní pracovníci v dolech, lomech, průmyslu, stavebnictví 

a v dopravě. (Horáková 2010) Struktura poptávky po pracovní síle si však, i po citelném 

snížení počtu volných pozic, zachovává stejný vzorec. To znamená, že největší 

poptávka po pracovní síle přetrvává v posledních třech třídách (7.-9.) klasifikace 

KZAM, tedy na nízkokvalifikovaných pozicích. Druhou nejpoptávanější skupinou jsou 

naopak první tři třídy s požadavkem na vysokou kvalifikací. (Viz graf č. 11) 
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Graf č. 11. Vývoj poptávky po pracovní síle dle tříd KZAM 2009 – 2011 

(k prosinci daného roku) 
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Zdroj: MPSV ČR d (upraveno autorkou) 

 

Mimo omezování počtu vydaných povolení za účelem zaměstnání zároveň dochází 

i k omezování počtu nabíraných žádostí o dlouhodobá víza na zastupitelských úřadech 

ČR. Restrikce počtu nabíraných žádostí může být reakcí na skutečnost, že snižující se 

počet pracujících cizinců nebyl doprovázen ekvivalentně se snižujícím se počtem 

dlouhodobých povolení k pobytu (počet těchto povolení klesal pomaleji), což svědčí 

o faktu, že cizinci, kteří ztratili práci, byli schopni si udržet legální pobyt na území ČR 

(alespoň v řádu několika měsíců). V kontrastu s poklesem dlouhodobých pobytů také 

stoupl počet pobytů trvalých37, což svědčí o tendenci cizinců setrvat v cílové migrační 

zemi i přes „ztížené podmínky“ (resp. i přes to, že došlo ke změně některých „pull“ 

faktorů, které motivovaly jejich příchod do ČR). Restriktivní opatření v počtu 

vydávaných povolení a přijímaných žádostí však nejsou jedinými změnami migrační 

politiky ČR po nástupu hospodářské krize. MVČR prosadilo zavedení některých dalších 

opatření zpřísňujících podmínky vstupu a pobytu cizinců na území ČR, jako je např. 

intenzivnější kontrola výše a zdrojů příjmů cizinců a způsobů jejich podnikání, nebo 

zvýšení správních poplatků a sazeb komerčního zdravotního pojištění. Celkově se pak 

migrační politika ČR začíná orientovat více na podporu tzv. cirkulárního modelu 

migrace, tedy takové migrace, u které je předpokládaný pouze dočasný pobyt cizince 

                                                 

37 Srov. graf č. 1. 
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s možností opakovaných návratů, spíše než na podporu migrace trvalé. (Kušniráková, 

Čižinský 2011) 

5.7 Shrnutí 

Od vzniku České republiky bylo možné dlouhodobě pozorovat téměř každoroční 

přírůstek počtu cizinců přicházejících na území našeho státu, a to jak ze (dříve či později 

členských) zemí EU a EHS, tak z tzv. třetích zemí. Vzrůstající počet cizinců obou 

zmíněných skupin přicházejících do ČR pak byl podmíněn zejména příznivým 

ekonomickým vývojem země a relativně otevřenou migrační politikou státu.  

Tradičními cizinci zemí EU a EHS přicházejícími do Čech jsou obyvatelé Slovenska, 

Polska a Německa. Z řad třetích zemí pak tradičně nejpočetnější skupinu cizinců tvoří 

obyvatelé Ukrajiny, Vietnamu, Ruska a dále Mongolové a Moldavané, přičemž 

nejčastějším účelem pobytu těchto cizinců je ekonomická činnost, kterou mohou 

vykonávat buď z klasické pozice zaměstnance, nebo na živnostenský list. Pro skupinu 

cizinců - obyvatel třetích zemí, je typický vyšší podíl osob vykonávajících práci právě 

na základě živnostenského listu, než je tomu cizinců původem z členských zemí EU 

a EHS. I u první jmenované skupiny je však možné zaznamenat pokles zájmu 

o podnikání a živnostenskou činnost a naopak nárůst počtu cizinců - zaměstnanců. 

V porovnání s cizinci z členských zemí EU, EHS  však cizinci třetích zemí čelí 

znevýhodnění v podobě celkově přísnějších podmínek pro vstup a pobyt na území ČR, 

zejména za účelem ekonomické aktivity. Cizinci třetích zemí – zaměstnanci pak 

nacházejí nejčastěji uplatnění v nízkokvalifikovaných (a nízkopříjmových) třídách dle 

klasifikace KZAM, které jsou však tradičně třídami s největší poptávkou po pracovní 

síle. Svého prozatímního vrcholu dosáhl počet cizinců na území ČR v roce 2008, 

přičemž od konce roku, resp. od počátku roku 2009 zaznamenáváme, v kontextu 

světové hospodářské krize, markantní úbytek počtu pracujících (i celkového počtu) 

cizinců třetích zemí. To lze považovat za přirozenou reakci české ekonomiky na 

zvyšující se nezaměstnanost a snižující se poptávku po pracovní síle a důsledek 

zpřísnění restriktivních opatření státu v oblasti migrační politiky, jako např. snížení 

počtu vydávaných povolení k pobytu, snížení počtu přijímaných žádostí o pobyt atd. 

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od klesajícího počtu cizinců třetích zemí (cizinců 

pracujících i celkového počtu zejména dlouhodobých povolení), počet pracujících 

cizinců z členských zemí EU a EHS stoupá, stejně jako celkový počet jejich 
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dlouhodobých pobytů, lze usuzovat, že zpřísněná restriktivní opatření byla primárně 

namířena právě proti cizincům třetích zemí a snížení jejich počtu není jen přirozených 

důsledkem ekonomické krize a nerovnováhy nabídky a poptávky práce, nýbrž má 

i právní základ. Navzdory dopadům hospodářské krize si však zahraniční zaměstnanost 

v ČR zachovává relativně stejnou „strukturu“, tzn. že tradičně nejpočetnější skupiny 

cizinců, účel jejich pobytu, pozice, které zastávají, a odvětví s nejvyšší poptávkou po 

pracovní síle zůstávají stejné. 
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6 Projekt „Zelené karty“ 

V následující části práce se podrobně seznámíme s projektem zelených karet. Pozornost 

je věnována východiskům, cílům a popisu logického modelu programu. V neposlední 

řadě kapitola nabízí přehled vybraných statistických údajů k zeleným kartám a na závěr 

je pozornost věnována také nedávnému rozšíření seznamu cílových zemí programu.38 

6.1 Východiska a cíle projektu 

V listopadu 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem 

vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí předložilo Vládě ČR k projednání návrh 

projektu zjednodušeného zaměstnávání zahraničních pracovníků z vybraných zemí 

s kvalifikací, po které je v ČR poptávka, nazvaný Zelené karty – návrh parametrického 

modelu pro ČR.39 Určitou inspirací pro zavedení projektu se staly40 zahraniční modely 

zvýhodněného zaměstnávání cizinců, zejména zemí jako jsou Irsko, UK, Belgie, 

Nizozemí nebo Německo.41 Východiskem pro návrh, přijetí a zavedení ZK byla 

specifická situace na českém trhu práce, kdy: 

1. Česká republika zažívala období hospodářského rozvoje, který byl doprovázen 

vysokou poptávkou zaměstnavatelů po pracovní síle, kterou nebylo možné 

uspokojit z řad občanů ČR nebo EU/EHP. 

                                                 

38Není-li uvedeno jinak, zdrojem informací uvedených v této kapitole jsou internetové stránky MV, 

MPSV a MZV, dále dokument Zelené karty – návrh parametrického modelu pro ČR a informace získané 

během rozhovorů. 

39 Dále jen: návrh parametrického modelu. 

40 Dle informací uvedených v návrhu parametrického modelu. 

41 Příkladu zahraničí praxe bude pozornost věnována jedné z pozdějších částí kapitoly. V tuto chvíli však 

považuji za vhodné zmínit, že z dostupných materiálů ani informací získaných během rozhovorů není 

zřejmé jak, resp. jaké konkrétní prvky zahraniční praxe byly pro český model využity a proč. Zástupci 

ministerstev podílejících se na tvorbě modelu nebyli schopni zodpovědět, zda např. byla na počátku 

tvorby českých ZK provedena analýza uvedených zahraničních praxí ZK, a to s odkazem na skutečnost, 

že v době vzniku projektu nespadaly ZK pod jejich agendu. O něco konkrétnější, a však ne zcela „jisté 

vyjádření“ k otázce zahraniční praxe poskytli zástupci MPO, podle kterých zmíněná inspirace spočívala 

více méně v „přijetí“ existence konceptu zjednodušeného zaměstnávání a jeho uzpůsobení podmínkám a 

potřebám ČR, spíše než v převzetí a aplikaci konkrétních prvků.  
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2. Stávající systém získávání zahraničních pracovníků podléhajících vízové 

povinnosti byl hodnocen jako neefektivní, resp. neschopný legálním způsobem 

pokrýt okamžité potřeby zaměstnavatelů především v důsledku své nízké 

flexibility a administrativní náročnosti procesu. 

V návrhu parametrického modelu je samotný cíl projektu ZK formulován jako 

„…flexibilní nábor odborníků ze zahraničí a snížení administrativní zátěže na straně 

zaměstnavatele a cizince.“ Zrychlením a usnadněním procesu zaměstnávání 

zahraničních pracovníků mělo být dosaženo uspokojení existující poptávky po pracovní 

síle. Očekávanou „přidanou hodnotou“ zavedení ZK bylo také zvýšení příjmů do 

státního rozpočtu v podobě odvodů z nově vzniklých pracovních poměrů a správních 

poplatků za vydání ZK. Konkrétní změny a opatření, které projekt ZK sliboval přinést 

a pomocí kterých mělo být dosaženo výše popsaného cíle/stavu návrh parametrického 

modelu definuje následovně: 

 Možnost podání žádosti o vízum i z České republiky - podat žádost o vízum 

do České republiky je běžným způsobem možné pouze na zahraničních 

konzulátech ČR, o ZK však může cizinec zažádat i na území ČR, pokud pobývá 

v zemi legálně a je absolventem české vysoké či střední školy. 

 Zkrácení vyřizovacích lhůt procesu – průměrná doba potřebná k vyřízení 

povolení k dlouhodobému pobytu běžným způsobem je přibližně 90 dnů. Zelená 

karta zkrátí celý proces na 30 dnů od chvíle, kdy cizinec předloží žádost o ZK na 

zastupitelském úřadu České republiky nebo na Ministerstvu vnitra ČR. 

 Elektronizace procesu - proces podání a vyřízení žádosti brzdí pomalé 

předávání dokladů mezi jednotlivými orgány státní správy. Proces urychlí 

skenování dokladů, které budou později předány klasickou cestou. 

 Zjednodušení procesu - pro zaměstnání cizince běžným způsobem potřebuje 

český zaměstnavatel povolení od místního úřadu práce. Toto povolení pak 

cizinec předkládá při žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání, což se ZK nebude nutné. 

 Další zjednodušení procesu – zelená karta je doklad duálního charakteru, 

představuje dva doklady v jednom – jejím zřízením získá cizinec jak povolení 

k dlouhodobému pobytu, tak povolení k výkonu zaměstnání. 

 Prodloužení platnosti - povolení k dlouhodobému pobytu jsou nejčastěji 

vydávána na období jednoho až dvou let. Zelená karta bude platit tři roky, bez 

nutnosti prodlužování. 



 

 61 

 Chráněné období - Pokud legálně zaměstnaný cizinec ztratí zaměstnání, musí 

automaticky opustit Českou republiku. Zelené karty mu umožní nalézt 

zaměstnání ve stejném oboru během chráněného období v délce dvou měsíců. 

Pokud si cizinec během těchto dvou měsíců zaměstnání nenajde, musí opustit 

Českou republiku. 

 Zjednodušení administrativy - cizinec musí při žádosti o dlouhodobé vízum 

předkládat několik dokumentů (náležitostí). V případě zelené karty je možné 

doložit dokumenty i zpětně až po příjezdu do České republiky. 

Přes nejednotnost názoru o ne/zavedení programu a diskuse mezi zástupci jednotlivých 

parlamentních stran byl vládou návrh modelu schválen a samotný projekt Zelené karty 

vstoupil v platnost k 1.1.2009. 

6.2 Charakteristika ZK 

Projekt ZK byl jako nová agenda „přidán a procesně zakomponován“ do již existujícího 

systému přijímání žádostí a vydávání povolení. Předpokladem bylo, že ZK jako 

administrativně jednodušší a rychlejší alternativa běžných povolení k pobytu a k 

zaměstnání nahradí určité množství doposud vydávaných víz. Neočekával se tedy nárůst 

objemu vízové agendy, a tudíž nedošlo k významnému navýšení personální kapacity. 

Nově byl však vytvořen registr volných pracovních míst obsaditelných držiteli ZK42. 

Start programu ZK nebyl doprovázen výraznou propagační kampaní, MPSV však na 

svém portálu nově vytvořilo stránky poskytující podrobné informace pro zájemce o 

účast v projektu ZK - zaměstnance i zaměstnavatele.43 44 

Legislativně Zelené karty upravuje zákon č.  382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.  

Jak již bylo v práci několikrát zmíněno, ZK představují povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem zaměstnání na území ČR pro vysoce kvalifikované pracovníky a 

                                                 

42 Registr volných pracovních míst pro ZK viz níže. 

43 Informace pro cizince jsou na portále MPSV dostupné v následujících jazykových verzích: anglické, 

německé španělské, francouzské, ruské, ukrajinské, mongolské, moldavské a bulharské. 

44 Bohužel od žádného z oslovených zástupců ministerstev se mi nepodařilo získat údaje o celkové výši 

nákladů vydaných na uskutečnění projektu, ani údaje o výši ročních „provozních“ nákladů projektu. 

Zástupci MPO a MV mě s touto otázkou odkázali na MPSV, které mou žádost o sdělení údajů ponechalo 

bez odezvy. 
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klíčový personál, i pro ostatní odborný personál i nekvalifikovanou pracovní sílu.45 

Jinými slovy, rozlišujeme následující typy ZK:  

 ZK typu A určená kvalifikovaným pracovníkům s vysokoškolským vzděláním 

a klíčovému personálu. Tento typ karty je vydáván na tři roky a lze jej 

opakovaně prodloužit (nejvýše o tři roky). 

 ZK typu B určená pracovníkům na pracovní pozice s minimálním požadavkem 

výučního listu nebo středoškolského vzdělání. Karta je vydávána na dobu dvou 

let a je možné ji opakovaně prodloužit (nejvýše o tři roky)  

 ZK typu C určená ostatním (nekvalifikovaným) pracovníkům, která je vydávána 

na dobu dvou let bez možnosti prodloužení.46 Jakýkoliv typ ZK však může být 

vydán pouze konkrétní osobě na konkrétní pracovní pozici (vazba karta - osoba - 

pracovní místo) a cizinec, kterému byla ZK vydána, je oprávněn pobývat na 

území České republiky pouze po určenou dobu a pracovat jen na pracovním 

místě, na které byla zelená karta vydána. 

Třemi základními subjekty, na kterých je celý projekt ZK založen, jsou žadatel o ZK 

(cizinec), zaměstnavatel a tzv. sít kontaktních pracovníků. 

 

6.2.1 Žadatel o ZK 

Vyhláškou 461/2008 Sb. bylo stanoveno dvanáct konkrétních států mimo prostor EU 

a EHS, jejichž občané mohou pro vstup a výkon práce v ČR využít institut ZK (tzv. 

cílové země programu). Těmito zeměmi jsou: Australské společenství, Černá Hora, 

Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Bosna 

a Hercegovina, Republika Makedonie, USA, Srbsko a Ukrajina. Argumenty pro volbu 

právě těchto zemí byly existující hospodářské vazby mezi uvedenými státy a ČR, zájem 

o zařazení těchto zemí do programu ze strany zaměstnavatelů a v neposlední řadě 

bezpečnostní důvody, které reprezentovaly zejména obavy z možného zneužití institutu 

                                                 

45 Zaměření programu i na nekvalifikovanou pracovní sílu lze však považovat za rozpor se stanoveným 

cílem programu, který je formulován jako: „…flexibilní nábor odborníků…“. 

46 U všech typů ZK je cizinec, kterému byla ZK vydána, po uplynutí jednoho roku pobytu oprávněn na 

území ČR požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem 
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ZK občany jiných zemí pouze pro vstup do Schengenského prostoru a následný výkon 

nelegální činnosti47 

ČR a cílové země 

Mezi každou z dvanácti cílových zemí programu a ČR je skutečně možné identifikovat 

silnější či slabší ekonomické vazby. V rámci hospodářské spolupráce existuje vzájemná 

kooperace zejména s Austrálií, Kanadou, USA, Japonskem a Korejskou republikou. 

Česká republika je pro tyto země významnou exportní zemí a působištěm dceřiných 

společností a poboček domácích firem a naopak. Méně intenzivní, avšak nezanedbatelné 

vzájemné vazby panují i mezi dalšími cílovými státy a naší zemí. Výjimkou je Nový 

Zéland, pro který je ČR sice exportní zemí, co se zboží a surovin týče, poptávka po 

českém exportu a zájem novozélandských podnikatelských subjektů operovat na 

českém území je však minimální. Velmi slabá hospodářská spolupráce pak panuje mezi 

ČR a Makedonií. 

 Austrálie, Nový Zéland, Kanada, USA, Japonsko a Korejská republika jsou silné 

ekonomiky nabízející svým obyvatelům relativně vysokou životní úroveň (resp. vyšší 

než jiné státy) a jako takové mají tendence zastávat roli spíše importní migrantské země 

než naopak. Mezi ČR a výše uvedenými zeměmi neexistují významné sociokulturní 

vazby (např. sdílená historická zkušenost, jazyková propojenost), které by motivovaly 

občany těchto zemí k migraci do ČR. Jako možnou „překážku“ migrace třeba zmínit 

i geografickou vzdálenost zemí. Relativně významnou menšinu na našem území přesto 

tvoří obyvatelé USA, znatelně nižší počty však vykazují občané Japonska, Korejské 

republiky a Kanady, zanedbatelný je pak počet obyvatel Austrálie a Nového Zélandu. 

Z těchto údajů lze usuzovat, že ve většině případů ČR není pro dané státy častou cílovou 

migrační zemí. (Viz graf č. 12) 

                                                 

47 Podobně jako v případě otázky zahraniční praxe, žádný ze zástupců institucí podílejících se na tvorbě 

projektu mi nebyl schopen více specifikovat důvody, které vedly k volbě právě těchto zemí. 



 

 64 

Graf č. 12. Počet občanů vybraných zemí na území ČR k 31. 1. 2011 

 

 

Zdroj: ČSÚ c (upraveno autorkou) 

 

 Naopak pro ostatní státy seznamu je ČR zemí s teoretickými předpoklady 

zastávat roli importní migrační země – nabízí vyšší životní úroveň, jazykovou, 

historickou a obecně kulturní příbuznost i relativní teritoriální dostupnost. Na druhou 

stranu, na základě relativně nízkého počtu občanů těchto států na našem území 

(v porovnání s jinými národnostmi) by se mohlo zdát, že ani těmto zemím (s výjimkou 

Ukrajiny) ČR není „tradiční“ cílovou migrační oblastí (viz graf č. 13). Tento fakt je 

však nutné posuzovat v kontextu velikosti a počtu obyvatel těchto zemí. 

 

Graf č. 13. Počet občanů vybraných zemí na území ČR k 31. 1. 2011 

 

 

Zdroj: ČSÚ c (upraveno autorkou) 
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Nový seznam cílových zemí 

Dne 20. února 2013 vstoupila v účinnost nová vyhláška MV č. 29/2013 Sb., která 

upravuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené 

karty. Vyhláška podstatně rozšířila počet zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni 

o vydání zelené karty požádat, a to z původních 12 na 64 zemí. Z tohoto celkového 

počtu mají občané 43 vybraných zemí možnost zažádat o ZK jakéhokoliv typu, 

obyvatelé zbylých 21 zemí mohou zažádat pouze o ZK typu A. Vyhláška zároveň ruší 

původní seznam cílových zemí. 48 

Vyhlášku zpracovalo MV na základě dohody s MPO, MPSV a MZV. Hlavní 

vliv na nové složení seznamu mělo, jako navrhovatel rozšíření, zejména MPO, podle 

kterého výsledné složení seznamu odráží sérii jednání mezi zástupci dotčených resortů 

(Oljača 2013). Očekávaným přínosem nové vyhlášky je zvýšení zájmu cizinců o ZK 

a o možnost pracovního uplatnění v ČR a následné uspokojení poptávky 

zaměstnavatelů, kteří mají přetrvávající obtíže najít vhodné pracovníky na českém 

a evropském trhu. 

 

6.2.2 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatelem cizince přes ZK se pak může stát prakticky každý zaměstnavatelský 

subjekt, který má o zaměstnance – cizince zájem. Zaměstnavatel má obecnou povinnost 

nahlásit vzniklou volnou pracovní pozici na příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Po 

uplynutí třiceti dní od nahlášení volné pozice, během kterých se nepodařilo dané místo 

obsadit domácím uchazečem (občanem ČR), může být, se souhlasem zaměstnavatele, 

volná pozice automaticky přesunuta do registru pracovních míst vhodných pro ZK. 

Registr pracovních míst je jinými slovy centrální evidencí volných pracovních míst 

určených pro ZK, dostupný na internetovém portále MPSV, prostřednictvím kterého si 

mohou cizinci vyhledat a zjistit informace o nabízených volných pozicích.49 Zároveň 

však platí, že pracovní pozice se může stát pozicí určenou pro ZK pouze s přihlédnutím 

k aktuálnímu stavu na trhu práce a pouze ve chvíli, kdy obsazení pozice cizincem 

                                                 

48 Pro vyhlášku a seznam zemí viz příloha č. 11. 

49 Ke dni 23.5.2013 bylo v registru celkem 170 volných pozic pro ZK typu A, 740 volných pozic pro ZK 

typu B a 161 volných pozic pro ZK typu C. Celkem tedy 1071 volný pozic obsaditelných držiteli ZK. 
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neohrožuje stav na trhu práce a nevede k znevýhodnění domácího zájemce o pracovní 

pozici, o čemž rozhoduje MPSV. 

6.2.3 Síť kontaktních pracovníků 

„Síť kontaktních pracovníků“ tvoří především zástupci těchto institucí: 

 zastupitelské úřady ČR v cílových zemích, jejichž úředníci přijímají žádosti 

cizinců – zájemců o ZK a vyznačují podání žádosti o vydání ZK na příslušnou 

pozici v evidenci volných pracovních míst. V případě kladného vyřízené žádosti 

pak vyzývají cizince k převzetí víza a vycestování do ČR;  

 MPSV, které spravuje registr volných pracovních míst a agendu s tím spojenou; 

 MV, které je konečnou instancí a rozhoduje o vydání nebo nevydání ZK na 

základě splnění stanovených podmínek;50  

 MPO, které vyznačuje v centrální evidenci pracovní místa vhodná pro klíčový 

personál51, poptává, navrhuje a vyhodnocuje nastavení programu. 

6.3 Průběh procesu od podání žádosti o ZK do příjezdu 

cizince do ČR 

Ve chvíli, kdy se občan jedné z cílových zemí programu rozhodne vycestovat do ČR 

a získat zde zaměstnání právě prostřednictvím ZK, vypadá celý proces následovně. 

Poté, co si cizinec vybral z nabídky volných pracovních míst pozici, která 

odpovídá jeho kvalifikaci a schopnostem, musí vyplnit formulář žádosti o ZK, který je 

možné vytisknout a vyplnit ručně, nebo jej může vyplnit (případně jen zčásti) 

prostřednictvím internetové aplikace a až poté vytisknout. Vytištěný vyplněný formulář 

opatřený vlastnoručním podpisem, spolu s povinnými přílohami podá osobně na 

zastupitelském úřadě, který je příslušný k podání žádosti. Těmito povinnými přílohami 

žádosti jsou cestovní doklad, dvě fotografie a doklad o kvalifikaci či vzdělání (který 

musí být nostrifikován). Mimo tyto obligatorní přílohy může být cizinec požádán 

o předložení dalších dokladů, jako jsou lékařská zpráva potvrzující, že cizinec netrpí 

závažnou nemocí, a doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů. Všechny doklady 

                                                 

50 Podmínky pro vydání ZK viz níže. 

51 Místa s vysokou prioritou uspokojení poptávky po pracovní síle. Volné klíčové pozice nepodléhají 

povinné 30ti denní lhůtě před zařazení do registru pracovních míst. 
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přikládané k žádosti (vyjma cestovního pasu) musí být v originále, případně v úředně 

ověřené kopii a v úředním překladu do českého jazyka, přičemž náležitosti žádosti 

nesmí být starší 180 dnů.52 Žádost o zelenou kartu lze v zásadě podat pouze na 

zastupitelském úřadu České republiky, který je příslušný k podání žádosti nebo 

prostřednictvím elektronického systému Visapoint.53 Za specifických podmínek je však 

možné zažádat o ZK i z území ČR, a to na pracovišti MV.54 Za podání žádosti je cizinec 

povinen uhradit konzulární poplatek ve výši 1 000,- Kč (příp. ekvivalent v příslušné 

měně). Po přijetí žádosti zastupitelský úřad žadatelem vybrané místo v databázi volných 

pracovních míst pro ZK zablokuje, aby se o totéž místo nemohl ucházet další žadatel.55 

Dále je zastupitelský úřad oprávněn s cizincem žádajícím o ZK provést osobní pohovor, 

který má cizinec povinnost absolvovat. Zastupitelský úřad může žádost cizince o ZK 

odmítnout v případě, doložil-li žadatel vzdělání (kvalifikaci) nižšího stupně, než je 

požadováno pro pracovní místo, o něž žadatel projevil zájem. 

Po přijetí žádosti zastupitelský úřad kontaktuje MV, jehož úkolem je posoudit 

konkrétní žádost a rozhodnout o jejím vydání či nevydání, a to ve lhůtě třiceti dnů ode 

dne, kdy byla žádost doručena MV. Při rozhodování o udělení ZK či zamítnutí žádosti 

MV zohledňuje zejména: 1) úroveň kvalifikace/vzdělání žadatele – zda skutečně 

odpovídá požadovanému (minimálnímu) stupni kvalifikace/vzdělání nezbytnému pro 

výkon zaměstnání; 2) bezpečnostní rizika – např. zdravotní stav žadatele, možnost 

zneužití ZK žadatelem pro výkon nelegální/trestné činnosti atp. Po prozkoumání 

a zhodnocení výše uvedených skutečností MV kontaktuje cizince, kterému sdělí 

výsledné rozhodnutí k jeho žádosti, a taktéž o dané skutečnosti informuje 

zaměstnavatele, příslušný zastupitelský úřad a MPSV. V případě kladného vyřízení 

žádosti je pak cizinec vyzván zastupitelským úřadem, aby se osobně dostavil k udělení 

víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu, na jehož 

                                                 

52 S výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. 

53 Visapoint viz kap. č. x. 

54 Podrobněji viz příloha č. 10. 

55 Vzhledem k tomu, že cizinec může o konkrétní pracovní místo požádat bezprostředně po jeho 

uveřejnění v registru, je možné mezi zaměstnavatelem a cizincem uplatnit praxi, kdy zaměstnavatel má již 

dopředu vybraného cizince, kterého má zájem zaměstnat (a naopak). Ve chvíli, kdy volná pozice 

„propadne“ do registru pozic určených pro ZK, zaměstnavatel dá cizinci „echo“ a ten je připraven zažádat 

o tuto pozici jako první. Každá volná pozice v registru míst pro ZK je však nabízena duplicitně, tedy je 

dostupná i v databázi volných míst pro domácí a „evropské“ zájemce, přičemž umožnění pracovního 

uplatnění právě těmto zájemcům je (s přihlédnutím ke stavu na trhu práce) vždy prioritní. 
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základě může cestovat do České republiky. Před udělením víza si zastupitelský úřad 

vyžádá od cizince předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění.56 Po příjezdu 

do ČR je cizinec povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne příjezdu poskytnout 

na pracovišti ministerstva vnitra osobně biometrické údaje, splnit ohlašovací povinnost 

u cizinecké policie nebo (dle bydliště) na pracovišti MV a předložit současně doklad 

o zajištěném ubytování. Nemá-li takový doklad, je povinen jej předložit dodatečně, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů od vstupu na území. Obecně je pak cizinec povinen za 

pobytu na území dodržovat platné právní předpisy, povinnosti související s jeho 

odjezdem z území při ukončení pobytu a v čas hlásit veškeré příp. změny týkající se 

jeho pobytu. Po faktickém vydání zelené karty MV písemně informuje zaměstnavatele o 

čísle zelené karty vydané cizinci a o datu jejího převzetí. Po nástupu cizince do 

zaměstnání je pak zaměstnavatel povinen ohlásit tuto skutečnost na příslušné pobočce 

Úřadu práce57  

Celý proces vydání ZK, tj. od podání žádosti cizincem až do jeho nástupu do 

pracovního poměru, fakticky vyžaduje „nulový“ předešlý kontakt mezi cizincem 

a zaměstnavatelem. Povinností zaměstnavatele však není uchazeče o nabízenou pozici 

z řad cizinců přijmout (a stejně tak má cizinec právo odstoupit od žádosti). Cizincům je 

proto obecně doporučováno (nejedná se však o povinnost) kontaktovat zaměstnavatele, 

který dané místo jako volné zveřejnil a zaslat mu svůj profesní životopis ještě před 

podáním samotné žádosti. Zvyšují tak svou šanci na získání vybraného pracovního 

místa a zelené karty. 

K ukončení platnosti ZK pak může dojít uplynutím lhůty, pro kterou byla karta 

vydána, nebo zrušením ZK, a to z různých důvodů: na žádost cizince, v důsledku změn 

na straně zaměstnavatele (zrušení zaměstnavatele či pozice …), v důsledku nedodržení 

podmínek ZK jak na straně cizince, tak na straně zaměstnavatele atp. Cizinci je pak buď 

vyměřena lhůta, během které má možnost nalézt nové zaměstnaní a znovu zažádat 

o ZK58, příp. je mu vyměřena lhůta pro opuštění země. 

                                                 

56 Pouze na dobu od vstupu cizince na území do vzniku pracovního poměru. Po vzniku pracovního 

poměru je zdravotní pojištění cizince ze zákona hrazeno zaměstnavatelem. 

57 Taktéž zaměstnavatel má povinnost kontaktovat úřad práce a to ve chvíli, kdy cizinec do zaměstnání 

nenastoupí, nebo ukončí pracovní poměr před uplynutím lhůty, pro kterou byla ZK vydána. 

58 Jak již bylo zmíněno, ZK je vždy vydávána na konkrétní pracovní pozici a je v tomto smyslu 

nepřenosná na jiné pracovní pozice/zaměstnavatele. Chce-li cizinec během prvního roku pobytu na území 

ČR změnit pozici/zaměstnavatele, musí znovu zažádat o novou Zelenou kartu, a to na zastupitelském 



 

 69 

 

6.4 Vybrané statistické údaje ZK 

Následující tabulky poskytují přehled tokových a stavových údajů k ZK, tedy informací 

týkajících se počtu přijatých žádostí o ZK a počtu vydaných ZK.59  

Podle dostupných informací ČR od spuštění projektu ZK až do konce roku 2012 

přijala celkem 1003 žádostí o ZK, přičemž z tohoto počtu bylo kladně vyřízeno 389 

žádostí (tj. méně než polovina). Počet podaných žádostí i počet kladně vyřízených 

žádostí má stoupavé tendence u všech jednotlivých typů povolení (s výjimkou roku 

2010, kdy došlo k poklesu, příp. stagnaci počtu podaných žádostí a vydaných karet). 

Nejvíce pak bylo celkem vydáno ZK typu A (165 karet), nejméně naopak ZK typu C 

(91 karet). ZK typu B bylo celkem vydáno 133. (Viz tabulka č. 1 a 2)  

 

Tabulka č. 1. Počet žádostí o ZK přijatých v průběhu roku 

 

Tabulka č. 2. Počet ZK vydaných v průběhu roku 

 

                                                                                                                                               

úřadě v zahraničí. Před uplynutím roční lhůty pobytu na území ČR se na cizince nevztahuje výjimka 

možnosti podání nové žádosti z území ČR (srov. příloha č. 8). 

59 Zdrojem všech níže uvedených dat (není-li uvedeno jinak) je MV, které zpracovalo a poskytlo data na 

základě žádosti o tyto informace a na základě zákonné povinnosti o sdělení informací. Data pocházejí 

z interních statistik a evidencí dostupných MV, zejména pak z Cizineckého informačního systému a 

Evidence cizinců. 
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Následující tabulka (tabulka č. 3) pak poskytuje dostupné údaje o počtu karet platných 

ke konci jednotlivých let, přičemž ke konci roku 201160 bylo nejvíce platných karet typu 

A, nejméně pak karet typu C. 

 

Tabulka č. 3. Počet ZK platných ke konci jednotlivých let 

 

 

V počtu podaných žádostí o ZK tradičně dominují státní příslušníci Ukrajiny, kteří 

nejčastěji žádají o kartu typu B. S větším odstupem následují obyvatelé Spojených států, 

kteří naopak tradičně nejčastěji žádají o kartu typu A. Počet žádostí o ZK z ostatních 

cílových zemí je zanedbatelný, nebo nulový (MV ČR b). V letech 2011 a 2012 státní 

příslušníci Ukrajiny podali celkem 461 žádostí o ZK, z čehož vydáno bylo 193 karet. 

Občané USA pak podali celkem 62 žádostí, z čehož vydáno bylo 53 karet. Ve stejném 

období zažádali o ZK státní příslušníci Srbska, Austrálie, Kanady, Korejské republiky, 

Japonska a Nového Zélandu. Dohromady se u těchto zemí jednalo o 29 žádostí, přičemž 

vydáno bylo 16 karet.61 (Viz tabulka č. 4)  

                                                 

60 Konkrétní data za rok 2012 nebyla v době výzkumu dostupná. 

61 Počtem vydaných ZK je myšlen počet vydaných kladných rozhodnutí Ministerstva vnitra ve správních 

řízeních o vydání ZK, ne o skutečně vydané karty. ZK je vydaná až při fyzickém převzetí cizincem na 

území ČR, kdy také nabývá právní moc. Mezi těmito 2 okamžiky je samozřejmě časový odstup, který 

může pokrývat i konec jednoho roku a začátek dalšího (např. kladně rozhodnuto koncem 2011, vydáno až 

2012). Zároveň je třeba pamatovat, že počet podaných žádostí nelze automaticky porovnávat s počtem 

kladných rozhodnutí, protože se od sebe liší počet žádostí a počet vydaných rozhodnutí, které jsou 

evidovány, a to z obdobného důvodu jako je uveden výše, tedy že např. rozhodnutí vydaná v roce 2012 se 

mnohdy vztahují k žádostem podaným ještě v roce 2011 a řada žádostí podaných v roce 2012 zas byla 

vyřízena až v roce 2013. Cílem uvedených dat však není podrobně popsat vývoj žádostí a rozhodnutí o 

ZK, nýbrž spíše poukázat na „celkový“ počet žádostí a rozhodnutí. Možnému statistickému šumu, jehož 

důsledky jsou v tomto kontextu zanedbatelné, proto není třeba věnovat zvýšenou pozornost. 
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Tabulka č. 4. Počet žádostí o ZK a počet vydaných ZK/kladných rozhodnutí o ZK 

          v letech 2011/201262  

 

 2011 2012 

Země Počet žádostí Počet vydaných 

ZK 

Počet žádostí Počet vydaných 

ZK 

Ukrajina 194 60 267 133 

USA 36 24 26 29 

Srbsko 6 4 2 1 

Korejská 

republika 

4 0 3 4 

Austrálie 3 1 4 1 

Kanada 1 1 3 1 

Nový Zéland 0 0 1 1 

Japonsko 0 0 2 2 

 

Zdroj: MV ČR b, MV (upraveno autorkou) 

 

V roce 2011 bylo celkem zamítnuto 50,8 % žádostí o vydání ZK, v roce 2012 pak 45 % 

žádostí. Nejpočetnější skupinou zamítnutých žádostí (celkem 32, 5 % případů) byly 

žádosti zamítnuté již na základě negativního stanoviska zastupitelského úřadu, které 

úřad vydává z různých konkrétních důvodů, které částečně „splývají“ s důvody pro 

zamítnutí žádosti, které ve svém rozhodování uvádí i MV.  V letech 2011 a 2012 byly 

tedy velmi častými důvody pro zamítnutí žádosti následující:63 

 nesplnění zákonem stanovených požadavků pro vydání zelené karty (28,7 % 

případů), 

                                                 

62 S určitými minimálními rozdíly lze přibližně stejnou strukturu žádostí a počtu kladných rozhodnutí lze 

pozorovat i v letech 2009 a 2010. (Viz MV ČR d;e) 

63 Uvedené důvody lze považovat za obecnými pro zamítnutí vydání ZK i v minulých letech. 

 



 

 72 

 důvodné podezření, že cizinec zneužije zelenou kartu k jinému účelu nebo po 

skončení její platnosti neopustí území ČR (22,8 % případů), 

 Zbylých 16 % žádostí bylo zamítnuto především pro: 

 důvodné podezření, že náklady na pobyt cizince by mohl nést český stát, 

 nepodařilo se ověřit údaje uvedené v žádosti, 

 byla zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území ČR. 

Srovnáme-li pak vývoj počtu žádostí o ZK s počtem žádostí o běžné povolení za účelem 

zaměstnání ve dvanácti cílových zemích programu ZK v letech 2011–2012, zjistíme, že 

zatímco počet „běžných“ žádostí vykazuje klesavé tendence (vyjma Chorvatska), počet 

žádostí o ZK v jednotlivých zemích stagnuje, nebo se zvyšuje (vyjma USA). Obecně 

však počet běžných žádostí několikanásobně převyšuje počet žádostí o ZK a to jak 

celkově, tak v rámci jednotlivých zemí.64 (Viz tabulka č. 5) 

 

Tabulka č. 5. Srovnání počtu žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání 

a žádostí o ZK. 

 

 

Výše uvedené statistické údaje poukazují na (a potvrzují) následující: 

                                                 

64 Zároveň je třeba mít na paměti, že nabírání žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání 

na zastupitelských úřadech na Ukrajině je už od roku 2009 omezeno týdenními kvótami (které jsou tajné). 

Nabírání žádostí o zelené karty kvótám nepodléhá. 
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1. ZK čelí nezájmu o projekt ze strany cizinců, což dokládá celkově nízký počet 

podaných žádostí o ZK. Ten je skutečně možné definovat jako nízký, a to jednak 

v porovnání s očekávaným zájmem cizinců o projekt (v řádech až desítek tisíc) 

a dále v porovnání s počtem podaných „běžných žádostí“ o povolení k pobytu za 

účelem zaměstnání. 

2. Dalším problémem je pak vysoká „úmrtnost“ žádostí, resp. vysoký počet 

zamítnutých žádostí. Kladného vyřízení své žádosti se z celkového počtu 

žadatelů dočkala méně než polovina. 

6.5 Zahraniční modely zvýhodněného zaměstnávání 

cizinců třetích zemí 

„Jak se co nejlépe vypořádat se zaměstnaností cizinců původem z třetích zemí?“ je 

stálicí mezi otázkami dne nejen v České republice, ale i v ostatních členských zemích 

EU/EHP. Na základě svých individuálních potřeb, zkušeností a tradic pak jednotlivé 

státy stanovují specifické podmínky a zavádějí programy regulující tok zahraniční 

zaměstnanosti. Konkrétní projekty a opatření jsou pak ve svém nastavení více či méně 

„striktní“ a dosahují různých výsledků. V zásadě je však možné říci, že jednotlivé 

programy jsou spíše obtížně porovnatelné, a to právě proto, že konkrétní nastavení 

každého programu primárně reflektuje právě specifickou situaci a potřeby dané země. 

Přesto pro zachování celkového kontextu považuji za vhodné alespoň stručné 

„seznámení se“ s praxí několika vybraných evropských zemí, a to zejména zemí, které 

se (dle tvůrců programu) staly inspirací českému modelu ZK. 65 66 

6.5.1 Belgie 

Belgický zvýhodněný systém zaměstnávání cizinců je založen na existenci tří typů 

pracovního povolení: 1) karta typu A, o kterou může zažádat cizinec původem 

z jakékoliv země mimo EU a EHP. Tento typ karty není spojen s žádnými limity, což 

                                                 

65 Není-li uvedeno jinak, zdrojem informací o jednotlivých modelech je Kahanec a Zimmerman 2010. 

66 Pro tvorbu vhodných a relevantních doporučení na základě zahraniční praxe je (jak je zmiňováno výše) 

třeba hlubší znalosti specifik a problémů migrační politiky té či oné země, východisek zavedení programu 

atd. Jedině tak lze zaručit, že doporučení by byla tvořena na základě „porovnatelného“. Tato diplomová 

práce však není komparativní studií a zjištění zmiňovaných skutečností je mimo její kapacity. Tvorba 

doporučení zároveň není součástí stanovených cílů, aby však otázka zahraniční praxe nebyla zcela 

opomenuta, je v práci věnován prostor alespoň přehledu vybraných zahraničních modelů zaměstnávání 

cizinců třetích zemí. 
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znamená, že karta může být vydána na dobu neurčitou (resp. neomezenou) a není 

vázána na konkrétního zaměstnavatele. Pro získání karty však musí žadatel prokázat 

předchozí minimálně čtyřletou pracovní zkušenost s kartou typu B. 2) Karta B je již 

vázána jen na jednoho zaměstnavatele, délka platnosti karty je jeden rok (s možností 

prodloužení) a smí být vydána cizinci pouze tehdy, není-li nabízenou pozici možné 

obsadit domácím zájemcem. 3) Karta typu C představuje pouze dočasné pracovní 

povolení s platností na dobu jednoho roku (s možností prodloužení) a může být vydána 

na jakoukoliv pozici. 

6.5.2 Německo 

Další inspirací českých zelených karet se staly německé „Grüne Karten“. Projekt byl 

spuštěn v roce 2000 a ukončen v roce 2004 s novelizací cizineckého zákona. Německé 

zelené karty měly do země přilákat vysoce kvalifikované pracovní síly, konkrétně 

specialisty z oboru IT, po kterých byla v Německu poptávka. Získání karty bylo 

podmíněno předem sjednanou pozicí s minimálním (hrubým) ročním příjmem 51000 

eur a odpovídající kvalifikací. Délka platnosti karty byla maximálně 5 let a stejně jako 

v případě českých ZK byla karta duálním dokladem, neplatila však vazba na jedno 

místo a jednoho zaměstnavatele. 

6.5.3 Velká Británie 

Systém existující ve Velké Británii je založen na existenci pěti skupin pracovní migrace. 

První dvě skupiny zahrnují vysoce kvalifikované a kvalifikované pracovníky, skupina 

tři zahrnuje méně kvalifikované pracovníky, po kterých je na trhu poptávka, skupina 

čtvrtá patří studentům a pátou skupinu tvoří dočasní/sezonní pracovníci a mladí lidé. 

Systém zároveň stanovuje spektrum kritérií (např. kvalifikace a dosažené vzdělání, 

jazykové znalosti, pracovní zkušenosti atd.), přičemž platí, že čím „vyšší“ skupiny chce 

cizinec dosáhnout, tím více kritérií musí „naplnit“. Spíše než ZK systém připomíná 

projekt Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, který fungoval na 

obdobném bodovém principu. 
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6.5.4 Irsko 

Rovněž Irsko má od roku 2007 výhodnější systém pro kvalifikovanou pracovní sílu a to 

v podobě „Green Card Permits“. Povolení je vydáváno ve dvou kategoriích – pro 

pracovníky s minimálním ročním výdělkem nad 60 000 eur (zelená karta pak umožňuje 

trvalý pobyt a je určena pracovníkům všech profesí) a pro pracovníky s ročním 

výdělkem v rozmezí 30 000–59 999 eur (zelená karta v tomto případě platí 2 roky a je 

určena pouze pro nedostatkové profese). Podmínkou pro udělení karty je závazná 

pracovní nabídka na dobu alespoň dvou let a odpovídající kvalifikace nebo zkušenosti. 

Test trhu práce se neprovádí. 

Jak je tedy vidět, české zelené karty pouze nekopírují jeden z vybraných modelů, nýbrž 

v modifikované formě využívají vícero specifických prvků výše popsaných schémat.  
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7 Vyhodnocení programu ZK 

V následující kapitole se pomyslně vracíme na počátek diplomové práce – zpět ke 

zvoleným teoretickým východiskům. Náplní této kapitoly je vyhodnocení programu ZK 

a to na základě osmi kritérií (skupin proměnných), které vycházejí právě z vybraných 

teoretických konceptů. Těmito kritérii jsou: 1) programová východiska, 2) cíle 

programu a cílová skupina, 3) kauzální teorie programu, 4) strukturace 

implementačního procesu, 5) postoje a řídící schopnosti implementačních úředníků, 6) 

zdroje a potencionální omezení, 7) veřejná podpora a spolupráce, 8) vnější podmínky 

a jejich stabilita. Hodnocení vychází z dat a informací získaných během vlastního 

výzkumu. 

7.1 Programová východiska 

První kritérium předpokládá vzájemný vztah mezi mírou „úspěšnosti“ programu 

a východisky programu. Jinými slovy, implementovaný program má vyšší 

pravděpodobnost dosáhnout stanovených cílů v případě, že při jeho tvorbě bylo 

vycházeno z nezbytných relevantních dat a informací, které tvůrci programu správně 

vyhodnotili. 

První jednání o možnosti zavedení ZK začala v roce 2007, tedy již v čase, kdy 

ČR dlouhodobě zaznamenávala pravidelně se zvyšující počet cizinců přicházejících do 

ČR, a to jak cizinců původem ze zemí EU a EHP, tak občanů třetích zemí, přičemž 

nejčastěji uváděným účelem pobytu cizinců „třetizemců“ byla ekonomická činnost. 

Nově zaznamenaným trendem byl zvyšující se zájem cizinců o výkon pracovní činnosti 

z pozice zaměstnance, nikoliv z pozice živnostníka/podnikatele. 

ČR zároveň v této době zažívala období hospodářské konjuktury a pozitivní 

vývoj české ekonomiky se samozřejmě odrazil i na tehdejším stavu trhu práce, a to 

konkrétně nízkou mírou nezaměstnanosti a vysokou poptávkou po pracovní síle ve 

všech třídách klasifikace KZAM, zejména pak ve třídách 6–9, tj. u nekvalifikovaných 

pozic. 

Tehdy jediný možný způsob zaměstnávání cizinců (tak jak jej vymezuje zákon 

o zaměstnanosti) navíc byl (a stále je) kritizován jako pomalý, administrativně náročný 
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a celkově neflexibilní, a to především ze strany zaměstnavatelů, kterým adekvátně 

neumožňoval (resp. neumožňuje) využít cizí pracovníky pro uspokojení své poptávky 

a potřeb. 

Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že v době plánování a jednání 

o programu existovaly objektivní skutečnosti hovořící pro zavedení určitého opatření, 

které by umožnilo pokrýt potřeby zaměstnavatelů a české ekonomiky. Vzhledem 

k vysokému zájmu cizinců - třetizemců o možnost pracovního uplatnění v ČR 

a „neobsaditelnost“ existujících volných pracovních pozic domácími zájemci nebo 

příslušníky zemí EU a EHP bylo možné program zjednodušeného zaměstnávání cizinců 

považovat za vhodnou strategii. 

Určitou inspirací českých ZK se staly některé zahraniční modely 

zjednodušeného zaměstnávání cizinců třetích zemí. Využití příkladů zahraniční praxe je 

běžně aplikovanou strategií při zavádění nových programů a opatření, je však třeba 

pamatovat, že málokterý program či opatření je ze své přirozenosti univerzalistické 

a přinese „stejné výsledky v odlišných podmínkách“.67 Ze zjištěných informací však 

vyplývá, že tvůrci českých ZK nepojali inspiraci jako „přenos specifického modelu do 

českých podmínek“, nýbrž pro své potřeby vybrali, zkombinovali a modifikovali různé 

prvky z více programů. Takovýto přístup lze (i přes „smíšené“ výsledky zahraničních 

modelů) považovat za adekvátní. 

V praxi pak byl program ZK uveden k 1. 1. 2009, již během roku 2008 však 

došlo68 k poklesu poptávky po pracovní síle. Se snížením celkového počtu volných 

pozic pak logicky klesl (vzhledem k ochraně zájmů domácích pracovníků) i počet 

pracovních míst s povolením zaměstnávat cizince a tento trend pokračoval 

i v následujících letech. Ačkoliv vývoj let předcházejících vykazoval zcela jiné tendence 

a stav, který přinesl rok 2008, mohl být pouze nepravidelnou odchylkou, je otázkou, do 

jaké míry byl tento „výkyv“ vzat v úvahu tvůrci programu a jeho schvalovateli. 

Na tomto místě považuji také za vhodné ještě jednou zmínit program modrých 

karet. Evropská jednání o možnosti zavedení MK probíhala více méně paralelně 

s českými diskusemi o zavedení karet zelených. V praxi však byly MK uvedeny až 

o dva roky později a při realizaci projektu byl aplikován právě koncept ZK. V současné 

době tak ČR „disponuje“ dvěma velmi podobnými (v základních principech téměř 

                                                 

67 Viz např. Benson 2009. 



 

 78 

identickými) programy zjednodušeného zaměstnávání vysoce kvalifikovaných 

pracovníků původem z třetích zemí. Faktem je, že oba projekty „čelí“ ze strany cizinců 

přibližně stejnému (ne)zájmu a o to více je jejich koexistence vnímána jako zbytečná. 

Modré karty jsou však „povinností“ ČR z nařízení EU, zatímco karty zelené jsou 

„dobrovolnou českou iniciativou“. Přesto je otázkou, zda autoři ZK v době tvorby 

programu dostatečně uvážili možné zavedení MK a zda tuto skutečnost adekvátně 

reflektovali v návrhu a realizaci projektu karet zelených. 

7.2 Cíle programu a cílová skupina 

Podle druhého kritéria má konkrétní program potenciál dosáhnout stanovených cílů 

zejména tehdy, když jsou tyto cíle programu definovány jasně, srozumitelně a vhodně, 

přičemž to samé platí i pro cílovou skupinu programu. Zároveň je možné předpokládat, 

že čím větší a rozmanitější část populace cílová skupina představuje a čím 

radikálnějších změn chce program dosáhnout, tím obtížnější může naplnění cílů být. 

Důležitou roli hraje také „zájem“ o participaci příslušníků cílové skupiny v programu. 

7.2.1 Cíle programu 

V parametrickém modelu je cíl definován jako „Flexibilní nábor odborníků ze 

zahraničí a snížení administrativní zátěže na straně zaměstnavatele a cizince.“ Jedná se 

o relativně obecnou formulaci, ze které na první pohled není příliš jasné, co se pod 

pojmy „flexibilní nábor“ a „snížení administrativní zátěže“ vlastně skrývá. 

Nicméně parametrický model dále popisuje „nejzásadnější změny“, které program ZK 

přináší (možnost podání žádostí o vízum i z ČR, zjednodušení a elektronizace procesu 

atd.), které výše zmíněné pojmy určitým způsobem konkretizují. Dále je 

v parametrickém modelu uvedeno že „Ve vztahu k podnikatelskému prostředí je 

předpokládán pozitivní dopad ve formě zrychlení, zefektivnění a zjednodušení procesu 

zaměstnávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků na těch pracovních místech, 

která nelze obsadit občany ČR nebo EU.“ „Technicky“ právě tento výrok více odpovídá 

definici cíle programu (tzn. cílem programu je zrychlení, zefektivnění a zjednodušení 

procesu…) a tvůrci stanovený cíl a uvedené změny pak představují nástroje stanovené 

pro dosažení těchto cílů. Celkově však lze z návrhu modelu „rekonstruovat“ zamýšlený 

                                                                                                                                               

68 Z důvodů, které budou podrobněji zohledněny v rámci posledního kritéria (č. 8) 
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cíl programu a vzhledem k teoretickým východiskům lze takový cíl považovat 

za adekvátní. 

Aspektem kritéria je také povaha a rozsah změn, které program přináší a kterých 

si dává za úkol dosáhnout. V tomto smyslu nelze plánované změny a stanovený cíl 

chápat jako radikální, od původního stavu diametrálně odlišné a v důsledku toho obtížně 

realizovatelné a naplnitelné, faktem však je, že tvůrci programu neuvádějí žádná 

konkrétní očekávání/čísla,69 o kterých by bylo možné v daném kontextu diskutovat.70 

7.2.2 Cílová skupina programu 

V našem případě je cílová skupina programu reprezentována dvanácti 

zeměmi – „nečleny“ EU a EHP, které byly pro účast v programu vybrány na základě 

vzájemných hospodářských vazeb, požadavků zaměstnavatelských subjektů a posouzení 

bezpečnostních rizik.  

Všech dvanáct vybraných zemí s ČR skutečně pojí určitá ekonomická 

vzájemnost, cca z poloviny případů se však jedná spíše o méně silné a méně významné 

vazby. Skutečnost, že jedna země je druhé odbytištěm zboží a surovin (a naopak), navíc 

nepatří mezi primární „push/pull“ faktory pracovní migrace.71  Mimo Ukrajiny 

a částečně USA pak pro většinu z těchto zemí ČR není zcela typickou (častou) cílovou 

migrační oblastí, 72 ať už se jedná o migraci ekonomického charakteru či migrační 

pohyb obecně. Kromě Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska (a již zmiňované 

Ukrajiny a USA) se počet obyvatel ostatních zemí na území ČR pohybuje pod hranicí 

tisíce osob (u Austrálie, Nového Zélandu a Kanady dokonce pod pět set osob). 

Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Makedonie, Černá Hora (tj. téměř polovina všech 

zemí) pak vykazují celkově minimální zájem o dlouhodobá víza pro pobyt v ČR. 

Negativně je také vnímán počet stanovených zemí, který je hodnocen jako nízký, a tudíž 

limitující. Takto omezený výběr by mohl být vysvětlen právě ve vztahu 

                                                 

69 Do doby dvou let od zavedení programu předpokládáme uspokojení poptávky po pracovní síle ve výši 

50% 

70 Zmiňovaná vyjádření o očekávaném zájmu cizinců v řádu desetitisíců nejsou oficiálně formulována 

v žádném z programových dokumentů 

71 Srov. např. Zurn 2004, Marchal a Kegels 2003 

72 Na rozdíl od Vietnamu, Mongolska, Moldavska, Číny a Ruska 
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k bezpečnostním rizikům, zmatečně však v takovém případě působí únorové73 „živelné“ 

rozšíření programu až na 64 zemí.  

Cílová skupina se tedy zdá být skutečnou „slabinou“ programu, a to v důsledku: 

1) nevhodné volby cílových zemí a 2) nízkého počtu vybraných cílových zemí. 

Heterogenita cílové skupiny z „mikroperspektivy“ (vnitřní heterogenita skupiny) je pak 

v tomto kontextu zanedbatelná. 

Cílovou skupinu programu do jisté míry představují i zaměstnavatelé, přičemž 

všem zaměstnavatelům (mají-li zájem zaměstnávat cizince) jsou otevřeny stejné 

možnosti a určeny stejné podmínky. Definice cílové skupiny není limitující ani zatížena 

zbytečnými kritérii (ba naopak). V kontextu stanovených cílů lze pak takovéto 

vymezení cílové skupiny označit jako vhodné. 

7.3 Kauzální teorie programu 

Silná kauzální teorie stojící v pozadí logického modelu programu je klíčovým aspektem 

úspěšného fungování programu. Základním principem projektu ZK je „jednoduchost“, 

resp. celkové zjednodušení administrativního procesu zaměstnávání zahraniční pracovní 

síly a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně cizince. Odbouráním 

administrativních bariér dojde ke zrychlení procesu „vyřízení zaměstnání“, což: 1) zvýší 

motivaci zaměstnavatelů k zaměstnání cizinců a umožní rychleji a efektivněji uspokojit 

jejich potřeby, 2) zvýší motivaci a zájem cizinců o možnost zaměstnání v ČR a přivede 

tak rychleji potřebnou pracovní sílu. Zrychlení procesu je dosaženo následujícím: 

1) zrušením povinnosti zaměstnavatele získat povolení k zaměstnávání cizinců, 

2) spojením povolení k pobytu a povolení k zaměstnání pro cizince do jednoho dokladu 

(zelené karty), který lze získat na základě jediné žádosti. Pracovním místem určeným 

pro ZK se pak může stát jakákoliv pozice, kterou se po dobu 30 dnů nepodaří obsadit 

domácím zájemcem, nebo občanem EU/EHP, přičemž zaměstnavatel nesmí potenciální 

domácí a evropské zájemce o volné místo účelově (bezdůvodně) odmítnout. Tento 

třicetidenní test práce zaručuje ochranu zájmů a potřeb domácích zájemců o zaměstnání 

a zabraňuje zneužití ZK pro nábor cizinců jako levné pracovní síly právě na úkor 

občanů ČR a EU/EHP. Získání specifického typu karty je navíc podmíněno kvalifikací 

                                                 

73 Únor 2013 
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a platí vazba karta-cizinec-zaměstnavatel-konkrétní pracovní pozice. Délka povolení 

k pobytu cizince v ČR je shodná s délkou domluveného pracovního poměru (max. 2–3 

roky s možností prodloužení). Tím je předcházeno dalším možným zneužitím ZK jako 

je zneužití karty pro nelegální vstup a pobyt v zemi a páchání nelegální činnosti, výkon 

jiného než sjednaného zaměstnání atd. Vydání ZK je dále podmíněno předložením 

různých dokumentů, které dokládají skutečnou „způsobilost“ cizince k získání karty, 

zaměstnání a vstupu do ČR. 

V praxi se však výše popsaný teoretický (logický, ideální) model programu 

potýká s několika odchylkami a problematickými skutečnostmi. ZK slibují zkrácení 

celkové doby nezbytné pro zaměstnání cizince a v rámci toho možnost získání povolení 

(zelené karty) za trojnásobně méně času, než cizinec potřebuje při běžném způsobu 

podání žádosti. K oběma uvedeným tvrzením lze říci, že neplatí, příp. platí pouze 

částečně. V případě ZK je celková doba procesu potřebná k zaměstnání cizince 

minimálně 60 dnů. 30 dnů probíhá test trhu práce a obsaditelnosti volné pozice a dalších 

30 dnů tvoří lhůta stanovená pro rozhodnutí o žádosti. V běžném případě je pak 

obyčejně uváděná průměrná délka trvání celého procesu 90 dnů. Platí ale: 1) test trhu 

práce je v případě běžného způsobu velmi individuální a povolení zaměstnávat cizince 

může zaměstnavatel získat po třiceti či více dnech, ale také ve stejný den či v rozmezí 

1–2 dní od podání žádosti, 2) lhůta stanovená pro rozhodnutí o žádosti o pracovní 

povolení je 30 dnů, pro rozhodnutí o žádosti o pobytové povolení 60 dnů, obě žádosti 

lze však podat současně a o povolení k pobytu může být rozhodnuto v zápětí po udělení 

pracovního povolení, což znamená, že celková doba rozhodnutí teoreticky může být 

např. 31/32 (obyčejně však 45) dní. Faktem je, že na základě rozhodnutí MPO se 

specifické pozice mohou stát pozicemi pro ZK okamžitě, bez měsíčního testu trhu 

práce. Tato výjimka však může být udělena jen v případě míst určených pro klíčový 

personál, tzn. jedná-li se o vysoce kvalifikované pozice (ZK typu A).74 Jak je tedy vidět, 

administrativní zjednodušení procesu automaticky neznamená jeho urychlení. Stejně 

jako v případě běžného způsobu i u ZK může být celý proces zaměstnání cizince 

prodloužen požadovaným doložením a nostrifikací některých dokumentů 

a nedostatečným fungováním systému Visapoint. 

                                                 

74 U ZK je možná také praxe domluvy mezi zaměstnavatelem a cizincem a předání si tzv. echa po 

„propadu“ pozice do registru volných míst pro ZK, stejná pozice však může být rychleji „nevědomky“ 

zablokována žádostí jiného cizince 
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V porovnání s běžným způsobem jsou pak jako negativní prvky (či nevýhody) 

ZK vnímány i následující skutečnosti: 1) nemožnost prodloužení ZK typu C, ačkoliv 

nízkokvalifikované pozice jsou (ze strany zaměstnavatelů) tradičně nejpoptávanější 

skupinou dle klasifikace KZAM. Platnost karty bez prodloužení tak neposkytuje 

cizincům z řad zájemců o nekvalifikovanou práci dostatečnou motivaci k upřednostnění 

ZK před běžnou žádostí. 2) Sjednání zaměstnání prostřednictvím ZK nevyžaduje 

(v podstatě až do příjezdu cizince do ČR) žádný předešlý kontakt mezi zaměstnavatelem 

a budoucím zaměstnancem a zájemce může podat žádost o ZK na vybranou pracovní 

pozici bez primárního oslovení zaměstnavatele. Cizincům je sice doporučováno 

kontaktovat zaměstnavatele před podáním žádosti a vzájemný kontakt může být 

navázán kdykoliv průběhu vyřizování žádosti, nejedná se však o povinnost. To je sice 

teoreticky možné i u běžného způsobu, avšak nejde o převažující praxi a cizinec 

obyčejně nejprve sám kontaktuje zaměstnavatele, jehož nabídka ho zaujala v registru 

volných pracovních míst. „Nevědomost“ a anonymní postup, který umožňují ZK, spíše 

demotivuje zaměstnavatele i cizince k využívání právě tohoto způsobu pro sjednání 

zaměstnání a naopak.75  Jak je vidět, uplatněné administrativní zjednodušení nejenže 

automaticky neznamená zrychlení procesu zaměstnávání cizinců, ale tak, jak je 

aplikováno, není pro žádný z „objektů“ programu ani motivací pro účast v programu. 

Pokud se vrátíme zpět k tzv. „nejzásadnějším změnám“, které program sliboval 

zavést a které v podstatě reprezentují nástroje, s jejichž využitím má být dosaženo 

stanovených cílů, tak po zkrácení lhůt a administrativním zjednodušením procesu, jež 

jsou diskutovány výše, zbývají: možnost podání žádostí i z ČR, prodloužení platnosti 

povolení, elektronizace procesu a chráněné období. Podání žádosti o ZK nikoliv na 

zastupitelském úřadě či prostřednictvím Visapointu, nýbrž z území ČR, je možné pouze 

v několika specifických situacích,76 které se v podstatě téměř neliší od podmínek 

stanovených pro běžnou žádost. Obdobně je tomu i s ochrannou lhůtou a možnostmi 

cizince v případě ztráty zaměstnání. Co se elektronizace procesu podání a vyřízení 

žádosti týče, již několikrát byl zmiňován problematický systém Visapoint. Za prakticky 

jediný přínos programu ZK tak lze označit délku platnosti povolení a to zejména 

                                                 

75 Zaměstnavatel i cizinec samozřejmě mohou odmítnout vstoupit do pracovního vztahu, nedojde-li 

ke vzájemnému kontaktu, příp. dojde-li k němu až v průběhu procesu žádosti a objeví se neshody, či jiné 

vážné překážky pro spolupráci, v takovém případě se ale jedná o ztrátu času jak zaměstnavatele, tak 

cizince a celý proces hledání začíná (na obou stranách) opět od začátku. 

76 Viz příloha č. 8 
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v případě karty typu A, která může být vystavena až na tři roky. Maximální délka 

platnosti karet typu B a C je pak dva roky, u karty typu C ovšem bez možnosti 

prodloužení. Je však třeba si uvědomit, že i běžné povolení může být vystaveno až na 

dobu dvou let a to s možností prodloužení. Negativně je také vnímáno duplicitní 

nabízení volné pozice. Teoreticky, pokud v průběhu procesu vyřizování žádosti projeví 

o nabízenou pozici zájem i „vhodný“ domácí pracovník, měl by být před cizincem 

upřednostněn. Pokud k takovéto situaci dojde, důsledkem může být další prodloužení 

doby předcházející faktickému obsazení volného místa. 

Plánovanou součástí „spuštění“ projektu byla také propagace programu. Kromě 

zřízení informačních stránek na internetovém portálu MPSV a MV však nedošlo 

k žádné „aktivní propagaci“ směrem k zaměstnavatelům nebo cizincům (např. formou 

besed, informačních letáků atd.) Informace zveřejněné na internetu navíc nejsou 

dostupné v jazykové verzi všech cílových zemí programu. Nedostatečné povědomí 

o existenci ZK mezi členy cílové skupiny programu (resp. obou cílových skupin) tak 

může být jednou z příčin nízkého zájmu o program. 

7.4 Strukturace implementačního procesu 

Podle čtvrtého kritéria se pravděpodobnost dosažení stanovených cílů programu zvyšuje 

se stupněm hierarchizace struktury aktérů implementačního řetězce. Základem jsou 

jasně stanovená pravidla, práva a povinnosti jednotlivých aktérů. 

U programu ZK můžeme identifikovat tři klíčové aktéry implementace: 

zastupitelské úřady, MV a MPSV. Každému z těchto aktérů přísluší specifická role, 

přičemž konkrétní postupy a povinnosti jsou vymezeny v rámci příslušných zákonů, 

příp. vnitřních směrnic. MPSV rozhoduje o tom, zda se nabízená pracovní pozice může 

stát pozicí určenou pro držitele ZK, a spravuje registr volných míst. Zastupitelské úřady 

přijímají a dále postupují žádosti o ZK, v případě kladného rozhodnutí o žádosti 

kontaktují a informují cizince. Dále má zastupitelský úřad pravomoc odmítnout žádost 

cizince o ZK, a to tehdy, usoudí-li pracovník úřadu, že cizinec-žadatel není vhodným 

adeptem pro nabízenou pozici (např. na základě nedostatečné kvalifikace atd.). MV je 

pak instancí, které náleží pravomoc finálního rozhodnutí o ne/vydání ZK. V případě 

kladného rozhodnutí o žádosti má na starost fyzické vydání karty. Pod agendu MPSV 
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a MV spadá také otázka kontroly dodržování podmínek ZK (na straně cizince 

i zaměstnavatele) a otázka případných postihů. 

Je možné říci, že práva, povinnosti a postupy jednotlivých aktérů jsou vymezeny 

jasně a srozumitelně a vzhledem k povaze agendy jednotlivých aktérů vhodně, 

a dochází-li v průběhu procesu implementace programu k implementačním chybám, 

tyto chyby nejsou důsledkem nejasného rozdělení rolí (práv a povinností atd.) 

jednotlivých aktérů. 

Negativně může být vnímáno, že není stanoven specifický systém kontroly 

činnosti aktérů v rámci agendy ZK. Z informací poskytnutých zástupci resortů navíc 

vyplývá, že k žádné kontrole v tomto smyslu zřejmě ani nedochází a pokud ano, probíhá 

individuálně na základě vnitřních nařízení v rámci jednotlivých resortů. Absenci 

kontrolních mechanismů lze obecně považovat za velký nedostatek, v případě programu 

ZK je však dobré si uvědomit, že doposud projevený zájem o program je skutečně velmi 

nízký a v podstatě „není co kontrolovat“. 

Hovoříme-li však o strukturaci implementačního procesu, podotkla bych ráda 

následující. Z rozhovorů uskutečněných se zástupci MPO, MV a MPSV vyplynulo, že 

každý resort ví, co je „jeho agendou“, zároveň však má relativně nízké povědomí 

o činnosti resortů ostatních, což (dle mého názoru) vypovídá o určité nekoordinovanosti 

a nedostatečné provázanosti resortů, co se dané agendy týče. Tato nekoncepčnost se 

však mohla negativně odrazit již v samotném procesu tvorby a nastavení programu. 

7.5 Postoje a řídící schopnosti implementační agentur a 

úředníků 

Podle tohoto kritéria jsou předpokladem pozitivního průběhu a výsledků implementace 

programu schopní a angažovaní implementační úředníci a aktéři implementačního 

řetězce. V případě programu ZK však není třeba tomuto kritériu věnovat přílišnou 

pozornost. Z přirozenosti programu je vliv úředníků na průběh programu minimální. 

Částečně je možné říci, že určité pozitivní či negativní ovlivnění může znamenat 

hodnotová orientace těch úředníků, kteří rozhodují o žádostech o ZK..77 Během 

                                                 

77 Resp. jejich „multikulturní“ založení 
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výzkumu jsem však nenarazila na žádné informace, které by nasvědčovaly o této 

možnosti.78  

7.6 Zdroje a potencionální omezení 

Úspěšnost programu je podmíněna také dostupností a efektivním využitím zdrojů a to 

jak zdrojů finančních, tak technologických nebo informačních. Důležitou roli hraje také 

faktická „realizovatelnost“ programu, jeho etická propustnost atd. 

O informačních zdrojích a adekvátnosti jejich využití jsme již diskutovali 

v rámci výše uvedených kritérií, úvahy o technologických zdrojích jsou v případě ZK 

spíše zanedbatelné. Během výzkumu se mi však nepodařilo zjistit konkrétní výši 

finančních nákladů investovaných do realizace a provozu programu, a proto není možné 

posoudit jejich adekvátnost. Zároveň je však možné předpokládat spíše nižší finanční 

náklady, a to vzhledem ke skutečnosti, že ZK nepřinesly novou agendu (resp. výrazné 

navýšení agendy), ale spíše její reorganizaci.  

Za problematický aspekt nelze považovat ani realizovatelnost programu nebo 

etickou 79 propustnost programu, v „odlehčeném“ slova smyslu se však na propustnost 

zaměříme v rámci následujícího kritéria. 

7.7 Veřejná podpora a spolupráce 

Jakýkoliv veřejný program má vyšší naději na úspěch ve chvíli, kdy se mu dostává 

podpory a spolupráce ze strany veřejných autorit, odborníků i široké veřejnosti. V tomto 

kontextu je důležité připomenout diskuse o zavedení ZK odehrávající se mezi zástupci 

parlamentních stran. Ostré výhrady levicových stran vůči programu ZK a jejich obavy 

z toho, že cizinci se stanou levnou konkurencí českým občanům na trhu práce a zdrojem 

bezpečnostních a zdravotních rizik, mohly významným způsobem ovlivnit výslednou 

podobu nastavení programu, zejména co se výběru cílových zemí týče. Jaká byla míra 

projevované podpory a souhlasu či nesouhlasu veřejnosti, příp. odborníků, se 

zavedením programu (a posléze s programem samotným) sice nebylo v průběhu 

                                                 

78 Pro skutečné vyvrácení/prokázání možnosti by bylo třeba podrobného výzkumu mezi implementačními 

úředníky, což není v kapacitě této diplomové práce. 

79 Ve smyslu společenské přijatelnosti. 
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výzkumu podrobněji zkoumáno, zároveň jsem však nenarazila na žádné informace 

nasvědčující tomu, že by některý z těchto aspektů výrazně ovlivnil výslednou úspěšnost 

programu. 80 

Co se otázky spolupráce týká, podle všeho jsou ZK výsledkem nejen 

meziresortních jednání, ale i jednání těchto resortů s nestátními subjekty. Bohužel, 

v rámci výzkumu se mi nepodařilo zjistit, kým konkrétně byly tyto subjekty 

reprezentovány a jak vzájemná spolupráce probíhala. Úroveň spolupráce však mohla 

(stejně jako v případě „působení“ levicových stran) významně ovlivnit výslednou 

podobu programu a nastavení jeho jednotlivých prvků. 81 

7.8 Vnější podmínky a jejich stabilita 

Posledním stanoveným kritériem je relativní stabilita socio-ekonomických podmínek 

panujících v době tvorby a zavedení veřejného programu. Neočekávaná změna těchto 

(lokálních i globálních) podmínek může znamenat pozitivní i negativní dopady na 

program. 

V září roku 2008, tedy krátce před spuštěním ZK, došlo k pádu americké 

investiční společnosti Lehman Brothers, jenž odstartoval novodobou globální finanční a 

následně i hospodářskou krizi. Projevy krize zasáhly ČR zejména v roce 2009, kdy 

došlo k prudkému vzrůstu hladiny nezaměstnanosti a poklesu počtu volných pracovních 

míst. Vzhledem k nastalým změnám na českém trhu práce a v zájmu ochrany domácích 

pracovníků došlo k restriktivním opatřením v oblasti zahraniční zaměstnanosti (snížení 

počtu volných pracovních míst pro cizince a omezení počtu přijímaných žádostí 

o pracovní povolení). Projekt zjednodušeného zaměstnávání cizinců tak v podstatě začal 

fungovat v době, kdy potřeba zahraniční pracovní síly mezi českými zaměstnavateli 

značně klesla a v určitém slova smyslu byla dokonce vnímána jako nechtěná, jistá míry 

poptávky však přetrvávala. 

                                                 

80 Samozřejmě vyjma prokazatelně nízkého zájmu cizinců i zaměstnavatelů o program, který je však spíš 

důsledkem „neúspěšnosti“ programu než jeho příčinou. 

81 Otázkou je však nejen spolupráce, která proběhla, nýbrž spolupráce neuskutečněná. Nezapojení se 

nestátních subjektů do procesu tvorby či implementace programu určitým způsobem vypovídá o nezájmu 

a názoru těchto subjektů na program jako takový. 
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Následné snížení počtu žádostí o vstup do ČR za účelem zaměstnání je tak 

pravděpodobně důsledkem 1) snížení poptávky po zahraničních pracovnících, 2) 

určitého pokles zájmu cizinců o práci v ČR v návaznosti na ztrátu jisté míry atraktivity 

ČR jako cílové migrační země a 3) důsledkem zavedení limitů na přijímané žádosti. Je 

však třeba si uvědomit, že počet evidovaných žádostí cizinců o pracovní povolení sice 

skutečně klesl, avšak v porovnání s počtem žádostí o ZK je zájem cizinců o běžná 

povolení (z řad cílových zemí programu ZK i mimo ně) stále značně vysoký. Světová 

finanční krize tedy sice změnila a zkomplikovala situaci v oblasti zahraniční 

zaměstnanosti, nízký zájem o ZK však není způsoben překážkami v pracovní migraci, 

které krize přinesla. 
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8 Diskuse výsledků výzkumu 

O čem tedy vypovídají výsledná zjištění a jaké jsou finální závěry vyplývající 

z výzkumu? Na tyto otázky lze odpovědět zodpovězením dalších – výzkumných – 

otázek, které byly stanoveny na počátku práce. Pozornost je zaměřena nejprve na 

zodpovězení otázek dílčích a následně zodpovězení hlavní výzkumné otázky. 

8.1 Odpověď na dílčí otázku č. 1 

Na základě jakých východisek a za jaké situace byl program formulován? 

 

Návrh i samotné schválení programu přišlo v době ekonomického rozvoje naší země, 

který provázela nízká nezaměstnanost, vysoká neuspokojená poptávka po pracovní síle 

a kritika administrativně náročného procesu zaměstnávání cizinců třetích zemí.  

Využití zahraniční pracovní síly je tradiční strategií běžně využívanou pro 

uspokojení potřeb zaměstnavatelů a ekonomik snad všech zemí. V případě Evropy, 

není-li možné existující poptávku uspokojit zájemci z členských států EU/EHP, 

přicházejí na řadu cizinci původem z nečlenských, tzv. třetích zemí. Jelikož je třeba (pro 

zachování pozitivního rozvoje ekonomiky) tyto potřeby uspokojit rychle, nabízí většina 

evropských států určité zvýhodněné/zrychlené programy zaměstnávání právě cizinců 

z třetích zemí. 

České ZK vstoupily v účinnost s počátkem roku 2009, během roku 2008 však 

bylo možné zaznamenat pokles poptávky po pracovní síle a snížení počtu volných 

pozic, což bylo pravděpodobně prvními projevy pádu investiční společnosti Lehman 

Brothers a nastávající světové finanční krize. Je otázkou, zda tvůrci a schvalovatelé 

programu vzali tento fakt na vědomí a dostatečně zvážili možný budoucí vývoj trhu 

práce. Zároveň jsme si však ukázali, že určitá neuspokojená poptávka po pracovní síle 

stále přetrvávala a je třeba si uvědomit, že zřejmě nebylo reálně možné odhadnout 

dopady a „závažnost“ nastalé situace, která naneštěstí vyústila v globální krizi. 

Současně bylo řečeno, že krize sice určitým způsobem ovlivnila českou situaci v oblasti 

zahraniční zaměstnanosti, relativně vysoký zájem cizinců o zaměstnání v ČR však 
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i v této době přetrvával/přetrvává. Vždy však byl cizinci značně upřednostňován běžný 

způsob získání povolení zaměstnání než možnost využití ZK. Krizi tudíž nelze chápat 

jako zásadní faktor podílející se na nízkém využívání programu ZK. 

Z toho pohledu pak lze záměr tvůrců programu „vyřešit“ tehdejší situaci na 

českém trhu práce pomocí zavedení opatření založeného na principu zjednodušeného 

a zrychleného zaměstnávání cizinců původem z třetích zemí považovat za adekvátní 

strategii. 

8.2 Odpověď na dílčí otázku č. 2 

Jsou jednotlivé prvky programu (cíle, nástroje, aktéři atd.) vhodně stanoveny 

a dostatečně definovány? 

 

Způsob, jakým tvůrci programu definovali jeho jednotlivé prvky, je relativně 

vyhovující. Je jasné, kdo jsou aktéři programu, jakou v něm zastávají roli a jaká jsou 

jejich práva a povinnosti. Poněkud problematicky jsou sice stanoveny cíle a nástroje 

programu, v zásadě je však srozumitelné, „čeho, jak a proč“ si program dává za úkol 

dosáhnout. 

Méně vhodné je však specifické nastavení některých prvků programu a to 

konkrétně cílové skupiny a nástrojů programu. Nevyhovující je zejména: 1) volba 

cílových zemí, kdy pro většinu z dvanácti stanovených zemí není ČR tradiční migrační 

oblastí (ať už se jedná o pracovní migraci či migraci obecně) a do budoucna nic 

nenasvědčuje o možné změně tohoto stavu, 2) celkově nízký počet vybraných zemí. 

U stanovených nástrojů programu je pak problémem zejména slabá kauzální 

teorie. Vybrané nástroje ve skutečnosti přinášejí pouze zanedbatelné změny a vylepšení 

v porovnání s běžným způsobem zaměstnávání cizinců a jejich potenciál dosáhnout 

stanovených cílů je tak minimální. 
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8.3 Odpověď na dílčí otázku č. 3 

Je program realizován v souladu s logickým modelem? Dochází během 

poskytování programu k chybám v implementaci? 

 

Předpokládanou součástí implementace programu ZK měla být určitá propagace 

projektu. Jak však vyplynulo z informací zjištěných během výzkumu, propagační 

činnost ze strany tvůrčích institucí nebyla nijak výrazná, a navíc relativně pasivní. 

Možné nízké povědomí cílových subjektů programu o projektu tak může být jedním 

z faktorů vedoucích k „nevyužívání“ institutu ZK. 

Mimo problémy s propagací pak výzkum nepřinesl důkazy o tom, že by v rámci 

realizace a poskytování programu docházelo ze strany implementačních úředníků k 

dalším závažným chybám, čemuž však nelze vzhledem k nevhodnému nastavení 

samotných prvků programu přikládat velký význam.  

8.4 Odpověď na hlavní výzkumnou otázku 

Jaké jsou příčiny nízkého využívání programu ZK? Lze jako tyto faktory 

definovat nedostatky a chyby v programu samotném, tedy ve způsobu, jakým je 

program nastaven nebo realizován? 

 

Podle všeho tedy lze jako hlavní příčinu nízkého využívání programu definovat 

zejména nevhodné nastavení programu samotného, které ani zaměstnavatele, a ani 

cizince nemotivuje k upřednostnění ZK před běžným způsobem získání pracovního 

povolení. Oproti běžné žádosti program ZK nabízí administrativní zjednodušení procesu 

získání zaměstnance/zaměstnání, což však automaticky nezaručuje samotné zrychlení 

procesu, zejména ne pro zaměstnavatele. Cizinci sice mohou z administrativního 

zjednodušení časově skutečně „těžit“, jinak však karty cizincům nepřinášejí téměř žádné 

výhody v porovnání s běžným způsobem získání povolení. 
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Současně je velmi nevhodně stanoven seznam cílových zemí programu, který 

nereflektuje vývoj migračních pohybů do ČR a zároveň je velmi omezený. Druhou 

možnost, tedy výskyt zásadních chyb v samotném procesu implementace, pak výzkum 

neprokázal.82 

Připomeneme-li si pak stanovené výzkumné hypotézy, výsledky výzkumu nás 

směřují k přijetí první hypotézy (tj. hypotézy A), podle které program ZK nelze 

považovat za vhodný způsob regulace situace na českém trhu práce a zaměstnanosti 

cizinců. Teoreticky je sice opatření založené na principu zjednodušeného zaměstnávání 

cizinců možnou a adekvátní strategií, konkrétní způsob nastavení programu zelených 

karet a jeho jednotlivých prvků je však nevhodný – v této podobě program není schopen 

dosáhnout stanovených cílů. 

                                                 

82 Ačkoliv byla diskutována nedostatečná propagace programu ZK, stejně jako v případě osobních motivů 

a postojů implementačních úředníků by bylo třeba, pro vyvrácení/potvrzení negativního vlivu nízké 

propagace, hlubšího výzkumu mezi zaměstnavateli a cizinci, což není v kapacitách této diplomové práce. 
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Závěr 

Cizinci jsou považování za jednu z nejohroženějších skupin na trhu práce – obecně čelí 

obtížnějšímu přístupu k zaměstnání, běžně dostávají za stejně odvedenou práci nižší 

mzdu než domácí pracovníci, jsou vystaveni horším pracovním podmínkám a zpravidla 

bývají, žádá-li si to situace, mezi prvními propuštěnými. Mimo to se potýkají 

s jazykovou (příp. i kulturní) bariérou a negativními stereotypy jako „cizinci kradou 

lidem práci“ apod. Přesto statisíce lidí po celém světě opouštějí své domovy a hledají 

pracovní uplatnění za hranicemi své země. Motivace k pracovní migraci je podmíněna 

mnoha faktory, primárně však platí také jednoduché pravidlo, které říká „kde je 

poptávka, je i nabídka“.  

Je však třeba si uvědomit, zejména v evropském kontextu, že není cizinec jako 

cizinec. Občanům původem z členských zemí EU/EHP umožňují vzájemné úmluvy 

snadnou a bezproblémovou pracovní migraci a samotný výkon ekonomické činnosti 

příslušníků těchto států podléhá stejným podmínkám, pravidlům i zvýhodněním jako 

v případě domácích pracovníků té či oné země. Obsazení volných pozic domácími 

a následně „evropskými“ pracovníky je také primární strategií jak uspokojit existující 

poptávku trhu po pracovní síle. V určitých situacích však tuto strategii není možné plně 

uplatnit a tehdy se pozornost evropských států upíná k tzv. třetím zemím. Možnost 

pracovní migrace (i migrace obecně) cizinců původem ze zemí mimo EU/EHP však 

podléhá striktnějším podmínkám, je komplikovanější a více regulována. Podnikatelské 

subjekty a zaměstnavatelé však nemají čas „vyčkávat“ a vyžadují rychlé uspokojení 

svých potřeb a poptávky. Proto jednotlivé evropské země zavádějí specifická opatření 

založená na principu zvýhodněného/zrychleného zaměstnávání cizinců třetích zemí. 

Pro Českou republiku takovéto opatření představuje program zelených karet. 

V době ekonomického růstu, který kulminoval v letech 2007 a 2008, český trh práce 

nabízel tisíce volných pracovních pozic, které nebylo možné obsadit domácími občany 

ani příslušníky zemí EU/EHP. Zelené karty, jako administrativně přívětivější 

(a v důsledku toho i rychlejší) systém zaměstnávání cizinců, pak měly do ČR nalákat 

potřebnou pracovní sílu v podobě cizinců z třetích zemí a to v řádu desítek tisíc osob. 

Od spuštění programu v roce 2009 až do konce roku 2012 však ČR eviduje pouze 1003 

žádostí o zelenou kartu, z čehož bylo kladně vyřízeno 389 žádostí, tedy méně než 
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polovina. Hlavní otázka, kterou si diplomová práce klade, tedy zní „Jaké jsou příčiny 

nízkého využívání programu?“ 

Výsledky výzkumu naznačují, že hlavní problém je ukryt zejména v samotném 

nastavení programu. Koncept zelených karet sice vychází ze správných teoretických 

předpokladů, stejně tak cíle, kterých si program dává za úkol dosáhnout, lze považovat 

za vhodně stanovené. Jako problematický se však ukázal seznam cílových zemí 

a nástroje, jejichž aplikací mělo být zajištěno naplnění cílů programu. ZK tak sice 

v porovnání s běžným způsobem zaměstnávání cizinců přinášejí administrativní 

zjednodušení jak na straně cizince, tak na straně zaměstnavatele, toto zjednodušení však 

automaticky není zárukou zrychlení celého procesu. Mimo to pak ZK nepřináší ani jiné 

významné výhody, které by zaměstnavatele a cizince motivovali k upřednostnění 

zelených karet před běžným způsobem. 

Rozšíření seznamu cílových zemí v únoru 2013 poukazuje na skutečnost, že 

i samotní tvůrci programu, resp. „tvůrčí instituce“ vnímají některé programové prvky a 

jejich nastavení jako chybné, nebo přinejmenším jako „ne zcela adekvátní“. Rozšíření 

seznamu a zpřístupnění ZK širokému spektru cizinců lze považovat za krok správným 

směrem, obecně však zelené karty provází spíše skepse a jejich budoucnost je nejistá. 

V současné době příslušné resorty projednávají novelu cizineckého zákona 

(s předpokládanou platností od roku 2014), která pracuje s možností úplného zrušení 

zelených karet a jejich nahrazením tzv. zaměstnaneckou kartou. Ta by podle všeho byla 

určena nejširšímu okruhu migrantů pro všechny typy pracovních pozic. 

„Zelená karta – karta, které neláká“ je evaluační studií se stanoveným cílem 

identifikovat příčiny nízkého využívání české verze programu zjednodušeného 

zaměstnávání cizinců. I přes určité limity, které vyplývají z reálných možností 

výzkumníka a nedostupnosti některých informací, věřím, že se v práci podařilo 

dostatečně naplnit stanovené cíle, a poznatky a zjištění, které práce přináší, se stanou 

užitečným zdrojem informací. 
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Příloha č. 2: Implementační schéma Sabatiera a Mazmaniana 

 

 

Zdroj: Sabatier, Mazmanian 1989 
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Příloha č. 3: Aktivní implementační schéma Sabatiera a Mazmaniana 

 

Zdroj: Sabatier, Mazmanian 1989 
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Příloha č. 4: Instrumentální rámec Lindera a Peterse 

 

 

Zdroj: Peters, Linder 2002 
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Příloha č. 5: Návod pro rozhovor s úředníky 

 

Východiska programu Jaké byly důvody zavedení programu ZK? 

Na jaký problém (stav/situaci) program reagoval? 

Jaké dokumenty byly východiskem pro tvorbu programu? 

 Byla provedena analýza problému/situace? 

Český koncept ZK byl inspirován zahraniční zkušeností 
(Irsko, VB, Nizozemí, Německo) 

 Byla provedena analýza praxí těchto zemí? 

 

Cíle a cílová skupina 
programu 

Jaké jsou cíle programu ZK? („Čeho“ mělo být zavedením 
programem dosaženo? Jaké byly cíle v dlouhodobém 
horizontu?) 

Až do nedávné změny seznam cílových zemi zahrnoval pouze 
12 států 

 Z jakých důvodů byly vybrány právě tyto země? 

 Z jakých důvodů původní seznam zemí nezahrnoval 
Vietnam, Rusko, Mongolsko a Moldavsko – země, 
jejichž občany lze označit za tradiční pracovní 
migranty mířící do ČR?  

 Co bylo důvodem pro změnu (rozšíření) seznamu 
cílových zemí a na základě čeho byly vybrány „nové“ 
země? 

Struktura a implementační 
proces 

Kdo jsou jednotliví aktéři (ve smyslu institucí/organizací – 
tzv. síť kontaktních pracovníků) implementačního procesu a 
jakou funkci zastávají? (Kdo tvoří „síť kontaktních 
pracovníků“ a jaká je jejich role v programu) 

Jakým způsobem je definována předpokládaná činnost 
jednotlivých aktérů (pouze v rámci příslušných zákonů? 
metodický pokyn?) 

Probíhá kontrola činnosti aktérů? Kdo a jak ji provádí? Jaké 
jsou případné postihy za neplnění povinností? 

Jaké jsou nejčastější důvody pro zamítnutí žádosti o ZK? 

Jak se zaměstnavatelé/cizinci mohou dozvědět (dovídají) o 
možnosti zaměstnávat/být zaměstnán skrze program ZK? Jak 
je/byl program propagován? 
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Jaké jsou celkové náklady na program (finanční, 
technologické)? Považujete investované zdroje za adekvátní? 

Označil/a byste některé části programu za „problematické“ 
(nevhodně nastavené, nedostačující?) Proč? (např. cílové 
země, možnost podání žádosti „prakticky“ pouze ze zahraničí, 
nemožnost prodloužení ZK typu C, propagace…?) 

Jaké jsou předností/nedostatky programu ZK (porovnejte 
se zákonem o zaměstnanosti cizinců a tzv. Modrou kartou?) 

Domníváte se, že zavedení ZK bylo nezbytné vzhledem 
k existujícímu fungujícímu systému pracovních povolení a 
diskutovanému zavedení tzv. modrých karet? 

Jaké jsou podle Vás důvody nízkého (vzhledem 
k očekávanému zájmu) počtu vydaných ZK (problematické 
nastavení programu, přísná kritéria, nezájem cizinců, chyby 
v implementaci (např. propagace, přístup úředníků), změna 
podmínek – vliv hospodářské krize, jiné)? 
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Příloha č. 6: Seznam otázek pro rozhovor s experty 

 

Zavedení ZK v ČR bylo (dle vyjádření „tvůrců“ programu) reakcí na specifickou 
společenskou situaci v ČR, především na vysoký počet volných (neobsaditelných) 
pracovních pozic, vzrůstající tendence pracovní migrace a zahraniční zaměstnanosti 
z řad cizinců třetích zemí a problematický (ve smyslu komplikovaný, neflexibilní) 
systém zaměstnávání cizinců z třetích zemí. Vyhodnotili podle Vašeho názoru tvůrci 
programu tehdejší situaci „přiměřeně“? 

Inspirací českých ZK se staly obdobné programy v zahraničí (Irsko, VB, Německo, 
Nizozemí). Lze toto považovat za vhodnou strategii ze strany tvůrců programu 
(vzhledem k proměnlivé úspěšnosti zahraniční praxe?) ZK jakých zemí považujete za 
příklad dobré/špatné praxe? Proč? 

Jak hodnotíte „systémové nastavení“ programu a jeho jednotlivých prvků (tzn. volbu 
cílových zemí programu, podmínky podání žádosti a vydání ZK, možnosti jejího 
prodloužení, institucionální zajištění)? 

Co si myslíte o nedávné změně (rozšíření) seznamu cílových zemí programu? Jaké byly 
podle Vás důvody této změny? Hodnotíte změnu spíše jako pozitivní nebo negativní? 
Proč? Co podle Vás tato změna přinese? 

Vnímáte některé části/prvky programu jako problematické? Které a proč? (cílová 
skupina, informovanost o programu, přísnost kritérii, typ vydávaných povolení…?) 

Jaká jsou podle Vás pozitiva/negativa programu (můžete porovnat s klasickým 
systémem zaměstnávání cizinců prostřednictvím zákona a zaměstnanosti a tzv. Modré 
karty)? 

V kontextu existence klasického systému zaměstnávání cizinců a diskusím o 
tzv. Modrých kartách EU v době projednávání a zavedení ZK, byly ZK skutečně 
„nutným a vhodným řešením“? (Nebylo by postačujícím řešením např. pouze úprava 
stávajícího systému?) 

Jaké jsou podle Vás důvody nízkého (vzhledem k očekávanému zájmu) počtu vydaných 
ZK (problematické nastavení programu (přísná kritéria, cílové země…), nezájem 
cizinců, chyby v implementaci (např. propagace, přístup úředníků), změna podmínek – 
vliv hospodářské krize, jiné)? 

Dovedete říci, s jakými problémy/překážkami se setkávají cizinci – zájemci o ZK 
(nedostupnost informací, nespolupráce úředníků/problémy na zastupitelských úřadech, 
prodlužování procesu…?) (Jedná se o vaše: domněnky? zkušenosti a informace získané 
od cizinců? výsledky průzkumu?) 

příp. 

Dovedete říci, s jakými problémy se setkávají potencionální zaměstnavatelé cizinců 
(nedostupnost informací, nespolupráce úředníků/problémy na zastupitelských úřadech, 
prodlužování procesu…?) (Jedná se o vaše: domněnky? zkušenosti a informace získané 
od zaměstnavatelů? výsledky průzkumu?) 

Doporučení, návrhy na změny programu? 
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Příloha č. 7: Jmenný seznam osob, se kterými byl proveden rozhovor, 

případně osob, které poskytly písemné vyjádření 

 

Ministerstvo průmyslu o obchodu 

PhDr. Mgr. David Müller Ph.D. - ředitel odboru evropského a mezinárodního práva, 

za stejný odbor se rozhovoru se účastnil také Mgr. Jiří Putna 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

PhDr. Kateřina Štěpánková - vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce v oblasti 

zaměstnanosti, za stejný odbor se rozhovoru se účastnila také Mgr. Petra Boušková 

 

Ministerstvo vnitra 

Mgr. Ondřej Brychta – oddělení koncepcí a analýz, odbor azylové a migrační politiky 

 

Multikulturní Centrum Praha 

Mgr. Lucie Trlifajová – oddělení  migrace 

 

Mezinárodní Organizace pro Migraci 

PaedDr. Lucie Sládková  - Head of Office/vedoucí mise 

 

Deloitte 

Ing. Miroslav Mejtský - Immigration Practice Leader 

 

Českomoravská konfederace odborových svazů 

Doc. Ing. Pavel Janíčko CSc. - ekonomický expert – Senior Adviser 

 

Unie zaměstnavatelských svazů 

JUDr. Pavel Novák - zástupce Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice – 

ředitel sekce legislativně-právní 
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Příloha č. 8: Podíly jednotlivých tříd KZAM na zaměstnanosti cizinců 

v postavení zaměstnanců (stav k 31. 12. 2006) 

 

 

 

Zdroj: Pořízková 2008 
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Příloha č. 9: Počet cizinců v ČR, kterým byla v roce 2011 vydána Modrá 

karta EU 

 

 

 

Zdroj: MV ČR a 2012 
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Příloha č. 10: Podmínky pro podání žádosti o ZK na území ČR 

 

Žádost za pobytu na území lze podat jen v případech, kdy žadatel na území pobývá: 

1. na zelenou kartu a podává žádost ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy jeho dosavadní 

pracovní poměr skončil výpovědí nebo dohodou z důvodu:  

 ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část; 

 přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část; 

 stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, snížení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách; 

 nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní 

preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský 

posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění 

nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti 

určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší 

přípustné expozice; 

 pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 

posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného 

správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti 

konat dále dosavadní práci; 

anebo pracovním poměr skončil okamžitým zrušením zaměstnancem z důvodu: 

 podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 

rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, 

nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu 

neumožnil v době 15 dnů od dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho 

vhodné práce; 

 zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo 

jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. 

 

2. na zelenou kartu nejméně 1 rok, nebo nepřetržitě po dobu nejméně 2 let (do této doby se 

započítává pobyt na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému 

pobytu), 

prokáže-li, že získal zaměstnání na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci 

volných pracovních míst obsaditelných držiteli ZK. 

 

Zdroj: 

Zákon o pobytu cizinců - § 42g odst. 2 
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Příloha č. 11: Vyhláška MV č. 29/2013 Sb., která upravuje seznam zemí, 

jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty. 

 

 

 

Zdroj: Vyhláška č. 29/2013 Sb. 


