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Úvod 

Většina osob si prostředky k ţivotu zajišťuje prací, přičemţ z  pracovněprávních 

vztahů vyplývá mnoho práv a povinností.  U některých skupin zaměstnanců 

jsou podmínky pro jejich zaměstnávání odlišné od ostatních. Jednu z takových 

specifických skupin tvoří právě cizinci, jejichţ zaměstnávání se věnuje tato diplomová 

práce. Cizinci zároveň tvoří více či méně významnou část populace všech států 

a pracovní migrace, ať vnitrostátní či přeshraniční, v současnosti představuje významný 

fenomén. 

V průběhu svého studia jsem měla příleţitost absolvovat stáţ u Organizace 

pro pomoc uprchlíkům, z. s. v rámci projektu Za posílení práv migrantů při práci. 

Tato stáţ mi umoţnila seznámit se s nejčastějšími problémy, kterým cizinci zaměstnaní 

na území České republiky čelí a ovlivnila mne natolik, ţe jsem se rozhodla zaměstnání 

cizinců věnovat téma své závěrečné práce. 

První kapitola nabízí přehled pramenů práva vztahujících se na problematiku 

zaměstnávání cizinců. Prameny mezinárodního práva mají vliv na hlavní rysy 

vnitrostátní úpravy a to zejména v nastínění základních zásad. Rostoucí význam 

má i právo přijímané na úrovni Evropské unie. V právním řádu České republiky 

neexistuje jednotný kodex upravující zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí právě 

naopak, právní úprava je roztříštěna do několika zákonů. 

Další kapitola vymezuje základní pojmy důleţité pro tuto práci a to zejména 

definici pojmu zaměstnání, cizinec, subjekty pracovněprávního poměru, rodinný 

příslušník občana Evropské unie a nelegální práce. Aby mohl cizinec na území České 

republiky vykonávat závislou činnost, musí být vyřešena jeho pobytová situace, 

jejíţ úpravě se věnuje třetí kapitola. 

Na skutečnost, ţe jsou domácí zaměstnanci nahrazováni zaměstnanci 

ze zahraničí, se stát snaţí reagovat úpravou podmínek jejich zaměstnávání. Stěţejním 

pojmem je státní politika zaměstnanosti, jejíţ definici nalezneme v zákoně 

o zaměstnanosti (§ 2 ZoZ). Státní politiku zaměstnanosti dělíme na aktivní a pasivní. 
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Spadá pod ni mimo jiné i usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí 

na území České republiky a z území České republiky do zahraničí. Státní politiku 

zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu práce, 

zejména zaměstnavatelé. V souvislosti se zaměstnáváním osob ze zahraničí mají jejich 

zaměstnavatelé uloţeny další povinnosti, širší neţ je tomu u zaměstnávání občanů 

České republiky. Těmto povinnostem je věnována čtvrtá kapitola.  

Nejobsáhlejší, pátá kapitola, se věnuje podmínkám, které klade právní řád 

na jednotlivé druhy povolení k výkonu zaměstnání, které můţe cizinec získat. Podstatná 

část kapitoly je věnována poměrně novému institutu zaměstnanecké karty, 

která byla do právního řádu České republiky zavedena v polovině roku 2014. 

Dále se kapitola věnuje institutu modrých karet a povolení k zaměstnání cizince. 

Všechny tři výše uvedená povolení jsou nástrojem ochrany pracovního trhu a mohou 

být vydány pouze za zákonem stanovených podmínek. Pod vlivem práva Evropské unie 

lze cizince rozdělit do dvou hlavních skupin, na občany Evropské unie 

s jejich rodinnými příslušníky a na občany takzvaných třetích zemí. V návaznosti 

na toto dělení jsou třetí a pátá kapitola také rozděleny podle tohoto klíče. 

Závěrečná kapitola je věnována nejčastějším problémům, které se v souvislosti 

se zaměstnáváním cizinců vyskytují. Nejpalčivějším pro stát je výkon nelegální práce. 

Další problémovou oblastí se v minulosti projevilo agenturní zaměstnávání cizinců, 

které je ovšem v současné době pouţitelné pro omezenou skupinu cizinců. Počet cizinců 

zaměstnávaných na území České republiky se však nesníţil, došlo jen k vyuţití jiných 

forem zaměstnávání.
1
 Zaměstnavatelé mnohdy řeší problém, zda svého zaměstnance, 

občana třetího státu, mohou vyslat na pracovní cestu, neboť de facto dochází k výkonu 

práce na místě odlišném, neţ pro které je vydáno povolení k výkonu zaměstnání. 

Významným problémem je taktéţ nevyplácení mezd a s ním spojené vymáhání dluţné 

mzdy, které je o to sloţitější, pokud byla práce vykonávána nelegálně. 

Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat a shrnout právní úpravu 

zaměstnávání cizinců a to zejména podmínky získání povolení k výkonu závislé 

činnosti a tyto poznatky vyuţít k zamyšlení nad moţnou změnou právní úpravy. 

                                                 
1
 Statistiky o počtu cizinců zaměstnaných na území České republiky jsou dostupné například zde: 

https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_zamestnanost#cr .  

https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_zamestnanost#cr
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Jejím cílem je zhodnocení současného stavu legislativy z hlediska její přehlednosti 

a z hlediska moţnosti a přístupnosti zaměstnání v České republice pro osoby 

ze zahraničí, neboť právě přístup na trh práce hraje při integraci cizinců do hostitelské 

společnosti stěţejní roli. 
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1 Přehled pramenů práva 

Pojem pramen práva bývá nejčastěji chápán ve dvou smyslech a to buď jako 

vnější forma právních norem (pramen práva ve formálním smyslu) nebo jako zdroj 

obsahu těchto norem (pramen práva v materiálním smyslu). Pro účely této práce 

se budeme věnovat pramenům práva ve formálním smyslu. Ačkoli je zaměstnávání 

pracovníků ze zahraničí upraveno převáţně vnitrostátním právem, je do jisté míry 

regulováno i právem mezinárodním a nesmíme opomenout ani rostoucí vliv práva 

unijního. Normy mezinárodního práva se mnohdy promítají do základních principů 

odvětví a také význam mezinárodních smluv podléhajících článku 10 Ústavy České 

republiky,
2
 které jsou součástí právního řádu, není zanedbatelný. 

Česká republika (dále také jen „ČR“) uzavřela v minulosti řadu mezinárodních 

smluv v oblasti zaměstnávání cizích státních příslušníků. V rámci mezinárodního práva 

veřejného můţeme smlouvy rozdělit na dvě skupiny – smlouvy dvoustranné 

a mnohostranné. Druhé jmenované mají vzhledem k počtu signatářů velký význam, 

neboť nastavují minimální standardy, které by měly být zaměstnancům ze zahraničí 

zaručeny.  

Významným dokumentem mezinárodního práva veřejného pro oblast 

zaměstnávání cizinců je Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech
3
 (dále jen „Pakt“). Pakt v článku 6 zakotvuje právo na práci, které zahrnuje 

právo vydělávat si na ţivobytí svobodně vybranou či přijatou prací. 

Přestoţe v tomto článku není přímo uveden zákaz diskriminace na základě státního 

občanství, neměla by státní příslušnost představovat překáţku pro uplatňování práv 

z Paktu.
4
 Zákaz diskriminace lze také a contrario dovodit z článku 2 odst. 3 Paktu.

5
 

                                                 
2
 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

3
 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 

4
 Obecný komentář Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva č. 20 – Zákaz diskriminace 

v uţívání hospodářských, sociálních a kulturních práv, 2. 7. 2009, odst. 30. Dostupné z: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f

20&Lang=en. 
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Svou roli hraje také článek 23 Všeobecné deklarace lidských práv 

z 10. Prosince 1948, která je sice původně nezávazným dokumentem, 

avšak podle některých teoretiků nabyl závaznosti jako právní obyčej.
6
 

Evropská sociální charta
7
 - jeden ze dvou základních pilířů smluvního systému 

ochrany lidských práv v členských zemích Rady Evropy - obsahuje kromě práva 

na práci (článek 1) přímo ustanovení o právu na výdělečnou činnost na území jiných 

smluvních stran a také právo migrujících pracovníků a jejich rodin na ochranu a pomoc 

(články 18 a 19). Smluvní státy pravidelně ve dvouletých intervalech podávají zprávy 

o plnění svých závazků. Význam Evropské sociální charty je v České republice omezen, 

neboť je tato úmluva závazná jen v rámci vybraných ustanovení. Ze čtrnácti závazků 

obsaţených v článcích 18 a 19 byly převzaty pouze dva a cizinců se týká 

jen článek 19 odst. 9 („povolit v zákonných mezích převod částí výdělků a úspor těchto 

pracovníků podle jejich přání“).
8
 Je nutno také upozornit na fakt, ţe neexistují právní 

následky v případě jejího porušení. Svůj význam má zajisté i Úmluva o právním 

postavení osob bez státní příslušnosti
9
 ukládající smluvním státům mimo jiné, v případě 

práva vykonávat placené zaměstnání, zacházet co nejpříznivěji s osobami bez státní 

příslušnosti oprávněně se zdrţujícími na jejich území.
10

 Další úpravu nalezneme 

také v Úmluvě o právním postavení uprchlíků
11

 a to zejména v článku 24 nazvaném 

pracovní zákonodárství a sociální zabezpečení.
12

 

                                                                                                                                               
5
 Článek 2 odst. 3 Paktu zní: „Rozvojové země mohou s patřičným zřetelem na lidská práva a jejich 

národní hospodářství určit, v jakém rozsahu by zaručily hospodářská práva uznaná v tomto Paktu cizím 

státním příslušníkům.“ 

6
 BERNSTORFF, Jochen von. The changing fortunes of the Universal Declaration of Human Rights: 

genesis and symbolic dimensions of the turn to rights in international law. European journal 

of international law. 2008, 19(5), s 913. ISSN 0938-5428. 

7
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2000 Sb. m. s., o Evropské sociální chartě. 

8
 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. s. 587. 

9
 Sdělení Ministerstva zahraničních věci č. 108/2004 Sb. m. s., o  o sjednání Úmluvy o právním postavení 

osob bez státní příslušnosti. 

10
 Článek 17 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti. 

11
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb., o sjednání Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků. 

12
 Na okraj dodejme, ţe existuje mnoho smluv v oblasti zaměstnávání osob ze zahraničí, 

jejichţ signatářem Česká republika není. Za všechny jmenujme Mezinárodní úmluvu o ochraně práv 

všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin přijatou rezolucí Valného shromáţdění OSN 
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Nejvíce dvoustranných dohod bylo Českou republikou uzavřeno před vstupem 

do Evropské unie (dále jen „EU“). Šlo například o Dohodu mezi vládou České 

republiky a vládou Mongolska o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky 

a občanů Mongolska
13

. V současné době jsou také platné mezinárodní dohody 

o pracovní dovolené s Novým Zélandem
14

, Kanadou
15

 a Koreou
16

, podle kterých mají 

občané signatářských států volný vstup na trh práce. 

Úmluvy přijímané na základě činnosti Mezinárodní organizace práce 

jsou rovněţ velmi podstatným pramenem (mezinárodního) pracovního práva. 

Tyto úmluvy jsou zdrojem určitého minima pro pracovní právo a právo sociálního 

zabezpečení EU.
17

  

Právo EU má významný vliv na podobu českých právních norem a je nedílnou 

součástí našeho právního řádu. Právní předpisy EU tvoří smlouvy o zaloţení EU 

a o jejím fungování (primární právo) a nařízení, směrnice a rozhodnutí EU s přímým 

či nepřímým účinkem na členské státy (sekundární právo). Normy upravující oblast, 

na kterou je tato práce zaměřena, nalezneme zejména v právu sekundárním, 

ale pochopitelně i v právu primárním. Právo EU je velmi rozsáhlé a to zejména díky 

existenci velkého počtu směrnic. Je to právě právo EU, které rozděluje osoby 

ze zahraničí na dvě skupiny a jedné z nich umoţňuje volný přístup na trh práce 

v členských zemích. 

                                                                                                                                               
dne 18. prosince 1990. Signatáři této úmluvy jsou především státy, ze kterých migrující pracovníci 

pochází. 

13
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 114/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České 

republiky a vládou Mongolska o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Mongolska. 

14
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 93/2005 Sb. m. s. o sjednání Dohody o programu pracovní 

dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České 

republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České 

republiky a vládou Nového Zélandu. 

15
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2007 Sb. m. s. o sjednání Dohody mezi Českou republikou 

a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeţe. 

16
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2012 Sb. m. s. o sjednání Dohody mezi vládou České 

republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené. 

17
 STEINICHOVÁ, Ladislava. Komentář k Zákonu o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. Právní stav k 1. 5. 2015. § 1 [cit. 16. 2. 2016]. 
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Mezi čtyři základní svobody vnitřního trhu EU patří volný pohyb osob a s ním 

spojený volný pohyb pracovníků upravený v článcích 45 aţ 48 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“). Na ustanovení SFEU navazuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících 

výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem.  

Stejný závazný účinek jako SFEU a Smlouva o EU má i Listina základních práv 

EU. Mezi ustanovení podstatná pro téma této práce se řadí zejména její 

článek 5 zakazující otroctví a nucené práce, článek 15 zakotvující právo svobodné volby 

povolání a právo pracovat, článek 31 s právem na spravedlivé a uspokojivé pracovní 

podmínky a také článek 45 upravující svobodu pohybu a pobytu. 

Nemalou roli hraje také judikatura Soudního dvora EU, která vymezila základní 

zásady vztahu práva EU a práva národního, jejichţ uplatnění omezuje princip 

subsidiarity. Soudní dvůr EU některými rozsudky vytváří nová pravidla 

a jde tak nad rámec pouhého výkladu. 

Je třeba upozornit, ţe právo EU se nevztahuje pouze na úpravu zaměstnávání 

občanů z jiných členských států EU a jejich rodinných příslušníků, ale i osob ze států, 

které nejsou členy EU (dále jen „třetí stát“ nebo „třetí země“).
18

 

Podstatnou roli v oblasti zaměstnávání cizinců mají nařízení i směrnice EU. 

Mezi základní nařízení upravující tuto problematiku patří nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie, dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 810/2009 

ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném 

pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Ze směrnic vyjmenujme například směrnici 

Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních 

příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou 

kvalifikaci, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 

o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat 

                                                 
18

 Například směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí 

za účelem výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci. 
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na území členských států, či směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2014/54 

ze dne 16. dubna 2014 o minimálních poţadavcích na podporu mobility pracovníků 

mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv 

a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 

o jednotném postupu vyřizování ţádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na zemí 

členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv 

pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. 

Výše byly nastíněny základní principy úpravy na mezinárodní a evropské 

úrovni, které ovlivnily českou vnitrostátní úpravu. Dále se zaměříme na normy českého 

právního řádu. 

Na ústavní úrovni je pro nás podstatný článek 26 Listiny základních práv 

a svobod
19

 (dále jen „Listina“) upravující právo na svobodnou volbu povolání, právo 

podnikat a právo získávat prostředky pro své ţivotní potřeby prací. V odstavci 4, 

který se vztahuje na všechny předchozí odstavce, se uvádí, ţe „zákon může stanovit 

odchylnou úpravu pro cizince.“ Na první pohled by se předmětné ustanovení mohlo 

jevit vůči cizincům jako diskriminační, nicméně jeho hlavním úkolem je zajistit 

preferování občanů ČR na trhu práce a zajištění moţnosti regulace přístupu těchto osob 

na trh práce. Ten je tak chráněn před nekontrolovatelným přílivem pracovní síly 

ze zahraničí.  Stále však platí pravidlo, ţe odchylná zákonná úprava nesmí znamenat 

naprosté popření základního práva, jak plyne z článku 4 odst. 4 Listiny.
20

 Toto ústavně 

zaručené právo nemůţe být u ţádné kategorie zaměstnanců popíráno. Listina 

na tuto problematiku nahlíţí jako na právo na zaměstnání, spíše neţ jako na právo 

na práci – rozdíl spočívá v tom, ţe právo na zaměstnání zdůrazňuje aktivní úlohu toho, 

kdo práci hledá, zatímco úloha státu a společnosti je podpůrná.
21

  

Na zaměstnance ze zahraničí se samozřejmě vztahují i další články Listiny. 

Cizincům jsou zaručeny zejména základní lidská práva a základní svobody, pokud 

                                                 
19

 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

20
 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. s. 587. 

21
 BECKER, Ulrich a Martin ŠTEFKO. Práva na práci občanů třetích států z pohledu ČR a SRN: 

aktuální otázky. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015. ISBN 978-80-87439-20-3., s. 21. 
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nejsou zaručeny výslovně občanům ČR (článek 42 odst. 2 Listiny).
22

 Jedná se zejména 

o práva a svobody upravené články 5 aţ 16 Listiny. Z nich zdůrazněme článek 9 

zakazující nucenou práci nebo sluţby. Cizinci dále poţívají práva národnostních menšin 

zakotvené v hlavě třetí Listiny (článek 24 a 25 Listiny). Z dalších ustanovení Listiny 

je pro téma této práce důleţitý článek 28 ustanovující právo na spravedlivou odměnu 

za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. 

Právní zakotvení zaměstnávání osob ze zahraničí není obsaţeno v jediném 

předpise. Jde naopak o poměrně roztříštěnou úpravu zasahující jak do práva pracovního 

(právo soukromé), práva správního (právo veřejné) tak práva sociálního zabezpečení 

(právo veřejné se soukromoprávními prvky). Základními právními předpisy jsou zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také „ZP“ či „zákoník práce“), 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále také „ZoZ“ či „zákon o zaměstnanosti“) 

a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále také „ZoPC“ 

či „zákon o pobytu cizinců“).  

Zákoník práce upravující vznik a zánik pracovněprávního vztahu, práva 

a povinnosti jeho subjektů a mnohá další práva a povinnosti se pouţije i v případech, 

kdy zaměstnancem není osoba ze zahraničí, coţ neplatí pro určité části zákona 

o zaměstnanosti a pochopitelně i pro zákon o pobytu cizinců. Jedinou výjimkou z výše 

uvedeného je ustanovení § 48 odst. 3 ZP, které uvádí další způsoby ukončení 

pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti.  

V návaznosti na Listinu je právo získávat prostředky pro své ţivotní potřeby 

prací upraveno pro cizince odlišným způsobem neţ pro občany ČR. § 10 ZoZ uvádí, 

ţe “právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci 

se ucházet […]“, a tímto také pro cizince zakládá právo na zaměstnání 

v pracovněprávním vztahu. Zákon o zaměstnanosti upravuje zejména podmínky vstupu 

cizinců na trh práce, povinnosti zaměstnavatelů, kteří chtějí cizince zaměstnat, agenturní 

zaměstnávání cizinců a také sankce v případě nelegálního zaměstnávání (nejen) cizinců. 

                                                 
22

 Listina v článku 42 odst. 3 také uvádí, ţe pokud dosavadní předpisy uţívaly pojem občan a jde-li 

o základní práva a svobody přiznané bez ohledu na státní občanství, je tímto myšlen kaţdý člověk. 
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Zákon o pobytu cizinců se převáţně věnuje, jak název předpisu napovídá, 

pobytu cizinců na území ČR, ale obsahuje i normy dotýkající se dokumentů 

opravňujících k výkonu práce – zaměstnanecké karty a modré karty. Důvodem, 

proč jsou tato ustanovení v zákoně o pobytu cizinců, je skutečnost, ţe obě zmíněná 

povolení opravňují zároveň k pobytu na našem území. Čtvrtá část zákona 

o zaměstnanosti je věnována zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Upravuje 

podmínky povolení k výkonu zaměstnání, evidenci zaměstnaných cizinců či informační 

povinnost zaměstnavatele. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, právní úprava je v této oblasti roztříštěna. Neměli 

bychom opomenout zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), jeţ je aplikován subsidiárně, tedy tehdy, nelze-li pouţít zákoník práce 

(§ 4 ZP). Sám občanský zákoník odkazuje na zákoník práce v § 2401.
23

 Mezi další 

zákony související se zaměstnáváním cizinců v ČR patří například zákon 

č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání.  

Jestliţe subjekty právního vztahu podléhají kaţdý právnímu řádu jiného státu, 

jedná se o právní vztah s mezinárodním (cizím) prvkem. V takovém případě je třeba 

určit, který právní řád se na daný právní vztah aplikuje. Základem právní úpravy 

nalézání rozhodného práva je v českém právním řádu zákon č. 91/2012 Sb., 

o mezinárodním právu soukromém (dále také „ZMPS“). Česká republika je dále vázána 

tzv. nařízením Řím I
24

, které se věcnou působností vztahuje na všechny smluvní 

závazkové vztahy s mezinárodním prvkem podle občanského a obchodního práva, 

tedy i na pracovněprávní vztahy, pokud mají mezinárodní prvek. Z toho důvodu 

neobsahuje zákon o mezinárodním právu soukromém kolizní úpravu pracovněprávních 

vztahů (s výjimkou § 89 ZMPS
25

). Primárním východiskem pro určení práva, 

kterým se bude závazkový vztah řídit, je volba práva. V případě individuálních 

pracovních smluv nesmí podle článku 8 odst. 1 nařízení Řím I volba práva zaměstnance 

                                                 
23

 § 2401 občanského zákoníku: „(1) Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje jiný zákon […].“ 

24
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném 

pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

25
 Pro pracovní poměry zaloţené jinak neţ smlouvou platí, ţe se řídí právním řádem státu, 

podle kterého byly zaloţeny.  
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zbavit ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichţ se nelze smluvně odchýlit 

podle práva, které by v případě neexistence volby bylo pouţito podle náhradních 

hraničních určovatelů v článku 8 odst. 2 aţ 4 nařízení Řím I.
26

 

Z podzákonných předpisů můţeme uvést například vyhlášky Ministerstva práce 

a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy vydávané kaţdoročně, 

nebo vyhlášku č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince poţádat o vízum 

nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu. 

                                                 
26

 Těmito náhradními hraničními ukazateli jsou: právo země, v níţ (nebo z níţ) zaměstnanec při plnění 

smlouvy obvykle vykonává svou práci (dočasný výkon práce v jiné zemi za změnu země obvyklého 

výkonu práce nepovaţuje); právo země, v níţ se nachází provozovna, která zaměstnance zaměstnala; 

právo země, s níţ je smlouva úţeji spojena, jestliţe to vyplývá z celkových okolností. 
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2 Základní pojmy a jejich vymezení 

2.1 Zaměstnávání  

Pojem zaměstnávání je v právním řádu České republiky pouţíván poměrně 

často,
27

 přesto pojem zaměstnávání není v zákoně přímo definován, naopak definice 

pojmu zaměstnání v zákoně o zaměstnanosti obsaţena je, i kdyţ není nejvhodnější. 

§ 10 ZoZ obsahuje legislativní zkratku, podle které se za zaměstnávání povaţuje 

zaměstnání v pracovněprávním vztahu. Zákon o zaměstnanosti tak odkazuje na zákoník 

práce upravující závislou práci, tedy práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho 

pokynů a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislou práci 

lze vykonávat, pokud není stanoveno jinak zvláštními předpisy,
28

 výlučně v základním 

pracovněprávním vztahu. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr 

(zaloţený pracovní smlouvou či jmenováním) a právní vztahy zaloţené dohodami 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. Závislá práce musí být vykonávána 

za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě 

(§ 2 odst. 2 ZP). V § 2 odst. 1 ZP jsou vymezeny znaky závislé práce a ve druhém 

odstavci podmínky jejího výkonu.
29

 

Na základě § 307a ZP se za závislou práci povaţuje i tzv. agenturní 

zaměstnávání, kdy zaměstnavatel dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce 

k jinému zaměstnavateli. Tento způsob zaměstnávání však v případě většiny cizinců 

nemůţe být pouţit (viz kapitola 6.1). 

Podle § 89 odst. 2 ZoZ se za zaměstnání povaţuje také „plnění úkolů 

vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, 

statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní 

                                                 
27

 Například část čtvrtá zákona o zaměstnanosti je nazvaná „zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí“. 

28
 Například zákon č. 234/2014 Sb., o státní sluţbě. 

29
 BĚLINA, Miroslav, Věra BOGNÁROVÁ, Ljubomír DRÁPAL, et al. Pracovní právo. 6. dopl. 

a podstatně přeprac. vyd. 2014. Praha: C.H. Beck, 2014. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-283-0., 

s. 140-142. 
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společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního 

nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.“ Tuto činnost povaţuje za zaměstnání 

také zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, který v § 178b odst. 1 vymezuje 

zaměstnání jako „výkon činnosti, ke které cizinec potřebuje povolení k zaměstnání, 

zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu“ a který v odst. 4 definuje zaměstnávání 

prostřednictvím negativního vymezení. Za zaměstnání se pro účely zákona o pobytu 

cizinců nepovaţuje zácvik a to nejvýše na šest měsíců, tedy situace, kdy je cizinec 

vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k českým právnickým či fyzickým osobám 

za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace k výkonu práce u tohoto zahraničního 

zaměstnavatele. Ustanovení § 178b odst. 4 je provázáno s ustanovením § 98a ZoZ. 

2.2 Subjekty pracovněprávního vztahu 

Subjekty pracovněprávního vztahu jsou především zaměstnavatel 

a zaměstnanec.
30

 Zákoník práce uvádí, ţe: „zaměstnavatelem je osoba, 

pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu“ (§ 7 ZP). Tato definice je doplněna zákonem 

o zaměstnanosti, kdy se: „za zaměstnavatele považují i organizační složky zahraniční 

právnické osoby nebo zahraniční fyzické osoby oprávněné podnikat na území České 

republiky podle zvláštních právních předpisů“ (§ 3 odst. 1 písm. c) ZoZ). Také zákon 

o pobytu cizinců obsahuje definici zaměstnavatele, která kromě obecných podmínek 

obsahuje i podmínku zaměstnání cizince, který k takové činnosti musí být drţitelem 

povolení k zaměstnání, zaměstnanecké nebo modré karty. V souvislosti s definicí 

zaměstnání pak § 178b odst. 2 ZoPC za zaměstnavatele povaţuje i právnickou osobu, 

pro kterou cizinec v postavení „společníka, statutárního orgánu anebo člena 

statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti nebo v postavení člena 

družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní úkoly 

vyplývající z předmětu činnosti této právnické osoby“ a to za podmínky, ţe k plnění 

úkolů je vyţadováno povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti.   

                                                 
30

 Dalšími účastníky těchto vztah mohou být příslušné odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupci 

BOZP. 
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Pojem zaměstnance je definován § 6 ZP jako: „fyzická osoba, která se zavázala 

k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“ Také z § 35 občanského 

zákoníku plyne, ţe zaměstnancem můţe být pouze fyzická osoba, a to na rozdíl 

od zaměstnavatele. Za fyzické osoby zákoník práce nepovaţuje pouze občany ČR, 

ale i cizí státní příslušníky, neboť mezi nimi nerozlišuje a také nedělá rozdíl 

mezi cizinci z třetích zemí a občany EU.
31

 Fyzické osoby, které mají způsobilost 

být zaměstnancem,
32

 jsou účastníky právních vztahů vzniklých na základě zákona 

o zaměstnanosti.  

2.3 Cizinec 

Na základě právního vztahu fyzické osoby ke státu rozlišujeme tři skupiny 

fyzických osob: státní občan se specifickým státoobčanským poměrem ke státu, cizinec 

s občanským poměrem k jinému státu a apatrida bez státoobčanského poměru 

k jakémukoli státu. V případě, ţe má jedna osoba více státních občanství a některé 

z nich je občanstvím ČR, je pro určení právního řádu rozhodným právě občanství ČR.
33

   

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v českém právním řádu není univerzálně pouţitelná 

definice pojmu cizinec, je posouzení, kdo je cizincem, vţdy závislé na situaci, 

která je řešena a na tom také závisí otázka, který právní předpis pouţít. 

Fyzická osoba, jeţ není státním občanem České republiky, 

je podle § 1 odst. 2 ZoPC cizincem. To platí i pro občany EU. Tuto definici pro oblast 

zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí zuţuje zákon o zaměstnanosti v § 85, 

podle kterého se za cizince nepovaţuje ani občan EU a jeho rodinný příslušník 

a ani rodinný příslušník občana ČR, kteří nejsou státními příslušníky ČR ani jiného 

členského státu EU. Podle § 3 odst. 2 a 3 ZoZ mají tyto osoby v právních vztazích 

upravených zákonem o zaměstnanosti stejné postavení jako občan ČR.  

                                                 
31

 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7400-290-8, s. 64. 

32
 Fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek cizinci, kteří splňují 

podmínky pro zaměstnávání stanovené zákonem o zaměstnanosti. 

33
 § 28 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
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Oba zákony tedy označují stejný okruh osob různými pojmy. Zákon o pobytu 

cizinců pouţívá pojem cizinec pro osobu, která není občanem ČR, kdeţto zákon 

o zaměstnanosti tuto skupinu označuje jako zaměstnance ze zahraničí. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe skupinu označovanou jako „zaměstnanec 

ze zahraničí“ můţeme rozdělit do dvou skupin a to na cizince - občany EU
34

 

a na cizince - občany států, které nejsou členským státem EU.  Toto dělení je podstatné, 

neboť na jeho základě lze určit podmínky pro jejich zaměstnávání.  

Cizincem jsou samozřejmě i osoby bez státní příslušnosti. Stejné postavení 

jako občan členského státu EU mají i občané Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) 

a dále i občané Švýcarska, kterým výhodné postavení poskytují dvoustranné dohody 

uzavřené mezi Švýcarskem a EU. 

Speciální skupinou jsou pak cizinci s trvalým pobytem na území ČR, 

kteří nepotřebují povolení k zaměstnání. Tito nejsou v zaměstnávání, aţ na výjimky, 

omezováni. 

2.4 Rodinný příslušník občana EU 

Občané třetích států, kteří jsou zároveň rodinným příslušníkem občana EU, 

mají v některých aspektech jednodušší přístup k zaměstnání i k pobytu na území ČR 

(viz níţe). Práva rodinných příslušníků jsou odvozována právě od občana EU a stojí 

na principu odstranění veškerých překáţek svobody volného pohybu a pobytu. 

Pro účely zákona o pobytu cizinců stanoví § 15a ZoPC, kdo je rodinným 

příslušníkem občana EU. Po novele zákona o pobytu cizinců
35

 se jím rozumí 

(§ 15a odst. 1 ZoPC): manţel
36

, rodič občana EU mladšího 21 let, o kterého tento rodič 

                                                 
34

 Občanství EU zavedeno článkem 20 SFEU, který přiznává kaţdému státnímu příslušníku členského 

státu EU vedle občanství vlastního státu ještě občanství EU. 

35
 Zákon č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony. Účinnost novely od 18. 12. 2015. 

36
 Podle § 180f ZoPC se jím myslí i partner, neboli osoba, která prokáţe, ţe vstoupila do úředně 

potvrzeného trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví. 
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skutečně pečuje. Dále do této skupiny patří potomek mladší 21 let nebo takový potomek 

manţela občana Evropské unie. Nakonec zde spadají osoby, které jsou potomkem 

či předkem občana EU, případně jeho manţela, a z důvodu uspokojování 

svých základních potřeb jsou závislé na výţivě nebo jiné nutné péči poskytované 

občanem Evropské unie nebo jeho manţelem a to i pokud tato osoba byla na výţivě 

či jiné nutné péči závislá bezprostředně před vstupem na území České republiky 

ve státě, jehoţ je sama občanem, nebo ve státě, ve kterém měla povolený pobyt. 

Toto ustanovení je transpozicí článku 2 bodu 2 Směrnice 2004/38/ES 

ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně 

se pohybovat a pobývat na území členských států
37

 a to s výjimkou 

§ 15a odst. 1 písm. b) ZoPC (rodič občana EU mladšího 21 let, kterého vyţivuje a ţije 

s ním ve společné domácnosti).
38

 

I kdyţ cizinec nespadá do jedné ze skupin uvedených v § 15a odst. 1 ZoPC, 

můţe být povaţován za rodinného příslušníka občana EU a to při splnění jedné 

z podmínek § 15a odst. 2 ZoPC. Jednou z moţností důkazu statusu rodinného 

příslušníka občana EU je prokázání, ţe cizinec s občanem EU ţil před vstupem 

na území ve společné domácnosti ve státě, jehoţ je občanem, nebo ve kterém měl 

povolen pobyt. Dále můţe cizinec prokázat, ţe je z důvodu uspokojování svých 

základních potřeb závislý na výţivě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU, 

nebo byl na této výţivě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem 

na území ve státě, jehoţ je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt. 

Další moţností je prokázání skutečnosti, ţe se cizinec o sebe z váţných zdravotních 

důvodů nedokáţe sám postarat bez osobní péče občana EU. Za rodinného příslušníka 

občana EU je také povaţován cizinec, který má s občanem EU trvalý partnerský vztah, 

který není manţelstvím, a ţije s ním ve společné domácnosti. 

                                                 
37

 Směrnice nedefinuje pojem rodinný příslušník občana EU (článek 2 bod 2) jako uzavřenou kategorii, 

ale nad rámec definice rodinného příslušníka občana EU upravuje i tzv. oprávněné osoby (článek 3 bod 2) 

38
 Toto ustanovení je reakcí na rozsudek SDEU ze dne 19. října 2004 ve věci C-200/02, Zhu a Chen 

zabývajícího se otázkou práva pobytu rodiče (občana třetí země) nezletilého občana EU na území 

hostitelského členského státu. 
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Rozhodnou skutečností pro vstup na trh práce rodinných příslušníků občana EU 

je okamţik, kdy se občan třetího státu rodinným příslušníkem občana stane.
39

 

Směrnice 2004/38/ES se vztahuje pouze na migrující občany EU a nezakládá 

rodinným příslušníkům občana EU ţádná práva, pokud tento občan EU pobývá ve svém 

členském státě, neboť smyslem evropské úpravy je umoţnit skutečný výkon práva 

volného pohybu.
40

 Česká republika v § 15 odst. 4 ZoPC práva zakotvená směrnicí 

dovozuje také pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky. Ze zákona ani směrnice 

2004/38/ES není přímo jasné, zda je pro status rodinného příslušníka občana EU nutnou 

podmínkou skutečnost, ţe rodinný příslušník ţije společně s občanem EU (s výjimkou 

případů, kdy přímo v definici je podmínka souţití). Ze zákona ani neplyne povinnost, 

aby občan EU byl zároveň na území ČR v době, kdy jeho rodinný příslušník chce vyuţít 

svého práva plynoucího z jeho postavení. 

2.5 Nelegální práce 

Výkon nelegální práce je velmi závaţným problémem, jenţ vyţaduje speciální 

zákonnou úpravu. Zákon o zaměstnanosti v § 5 písm. e) pojem nelegální práce definuje 

jako tři moţné alternativní situace.  

První z nich je výkon závislé práce fyzickou osobou avšak mimo pracovněprávní 

vztah. Jedná se o případy, kdy osoba sice vykonává činnost, která splňuje znaky závislé 

práce, ale vztah mezi ní a jejím „zaměstnavatelem“ není zaloţen pracovní smlouvou 

či dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. V těchto případech je nutné 

rozlišit, zda se opravdu jedná o výkon závislé práce či o jiné ekonomické aktivity 

(například samostatné podnikání). Podle Nejvyššího správního soudu ČR 

(dále jen „Nejvyšší správní soud“) je kritériem osobní, popřípadě hospodářská závislost 

zaměstnance na zaměstnavateli.
41

 
42

 

                                                 
39

 ČIŢINSKÝ, Pavel. Cizinecké právo: práva a povinnosti cizinců a jejich rodinných příslušníků 

při vstupu a pobytu na území ČR, jejich zaměstnávání a podnikání, zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, řízení a provozování vozidla, přístup ke vzdělání a studiu, rodinné soužití s cizinci, 

mezinárodní ochrana/azyl, státní občanství. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-887-1, s. 213. 

40
 Tamtéţ s. 126. 

41
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ads 46/2013 – 35 ze dne 13. února 2014 
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Další dva případy nelegální práce se týkají pouze cizinců. Pokud cizinec 

vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání či dokonce 

bez takovéhoto povolení, ačkoli je zákonem k výkonu závislé práce vyţadováno, 

nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou či modrou kartou, jedná se o výkon nelegální 

práce. To ovšem neplatí v případě převedení na jinou práci 

podle § 41 odst. 1 písm. c) ZP. Posledním případem výkonu nelegální práce je situace, 

kdy cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení 

k pobytu na území České republiky, ačkoli je povinen si jej obstarat. 

K nelegální práci více v kapitole 6.3. 

                                                                                                                                               
42

 Pokud jde o odměnu, Nejvyšší správní soud ČR v rozsudku č. j. 6 Ads 46/2013 – 35 

ze dne 13. Února 2014 uvádí, ţe „sice přísně vzato nepředstavuje samostatný definiční znak závislé práce 

(jde o povinnosti, která zaměstnavateli na základě výkonu práce vzniká), avšak pokud jedna osoba 

poskytne nebo přislíbí druhé za její činnost odměnu, jde o významnou skutečnost pro posouzení, zda mezi 

nimi existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti vyplývající z hospodářské závislosti zaměstnance 

na zaměstnavateli.“ 
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3 Pobyt cizích státních příslušníků na území České 

republiky 

Právní úprava pobytové problematiky je poměrně sloţitá a rozsáhlá a vystačila 

by na samostatnou práci, přesto je vhodné uvést základní druhy pobytu cizích státních 

příslušníků na našem území, neboť oprávněný pobyt je podmínkou pro samotné 

zaměstnávání těchto osob. Při zaměstnání cizince bez oprávněného pobytu dochází 

k výkonu nelegální práce. 

V českém právním řádu existují různé formy pobytů cizince na území ČR. 

Vstup, pobyt a vycestování cizích státních příslušníků na území ČR se řídí především 

zákonem o pobytu cizinců a přímo pouţitelnými nařízeními EU
43

. Ze zákona o pobytu 

cizinců vyplývá, ţe bez zvláštního individuálního úředního povolení smí za podmínek 

stanovených zákonem pobývat na území ČR jen některé skupiny cizinců.  

Jak bylo zmíněno výše, český právní řád upravuje odlišné podmínky pro občany 

EU a jejich rodinné příslušníky a jiné pro cizince z třetích států. Druhy pobytů můţeme 

dělit na základě několika kritérií. Z hlediska oprávněnosti pobytu rozlišujeme pobyt 

legální, jehoţ formy jsou rozvedeny níţe, a nelegální. Nelegální pobyt není právními 

předpisy speciálně definován, obsahem tohoto pojmu je negativní vymezení k pojmu 

legální pobyt. Další dělení je moţné na základě délky pobytu a to na pobyt přechodný
44

 

a trvalý. Na základě zákona o pobytu cizinců lze pobyt dělit i podle toho, jaká skupina 

osob na území ČR pobývá. Mohou to být občané EU, rodinní příslušníci občana EU 

a ČR, státní příslušníci třetích států bez vízové povinnosti a státní příslušníci třetích 

států s vízovou povinností. 

Zákon o pobytu cizinců se však nevztahuje na úpravu pobytu všech cizinců 

na území České republiky. Z působnosti zákona jsou vyňati cizinci uvedení v § 2 ZoPC. 

Mezi tyto cizince patří například ţadatel o mezinárodní ochranu, azylant a osoba 

                                                 
43

 Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 

o kodexu Společenství o vízech. 

44
 Kdy cizinec můţe pobývat na území přechodně buď bez víza, na základě krátkodobého 

nebo dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu 

či na základě výjezdního příkazu. 
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poţívající doplňkovou ochranu, jejichţ pobyt na území je upraven zákonem 

č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3.1 Občané EU a jejich rodinní příslušníci, občané EHP a Švýcarska 

Ačkoli je tato práce zaměřena převáţně na zaměstnávání cizinců ze třetích států, 

je nanejvýš vhodné věnovat se, byť jen okrajově, i otázce občanů EU a uvést moţné 

formy pobytu, které mohou vyuţít. Občané EU představují zvláštní kategorii cizinců 

pobývajících na území. Tito mají spolu s jejich rodinnými příslušníky
45

 mnohem 

příznivější postavení neţ cizinci ze třetích států, neboť mohou volně cestovat po území 

EU bez ohledu na důvod cesty. Níţe uvedené platí i pro občany EHP a Švýcarska. 

Občané EU nepotřebují k pobytu na našem území ţádné vízum či povolení 

k pobytu. První z forem pobytu představuje přechodný pobyt na území bez víza, 

který je občanům EU umoţněn § 18 písm. c) ZoPC. Jestliţe pobyt přesáhne 3 měsíce, 

můţe o něm být na ţádost vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území 

(§ 87a odst. 1 ZoPC)
46

, které má pouze deklaratorní charakter. Toto potvrzení můţe 

slouţit jako doklad o jeho adrese na území ČR a lze jej vyuţít například při zřizování 

bankovního účtu či registraci automobilu. Jedinou další povinností, vedle nutnosti drţet 

platný průkaz totoţnosti nebo cestovní pas, je hlášení místa pobytu na území, 

pokud bude předpokládaný pobyt delší neţ 30 dnů (§ 93 odst. 2 ZoPC). Druhou formu 

představuje trvalý pobyt, o který můţe občan EU i jeho rodinný příslušník poţádat 

po splnění zákonem stanovených podmínek nebo nejdříve po pěti letech nepřetrţitého 

pobytu na území (§ 87g ZoPC).  

Zjednodušený postup platí také pro rodinné příslušníky občana EU, 

kteří nemusejí získávat pracovní povolení. V tomto případě je ale situace sloţitější. 

Jestliţe vzhledem ke své státní příslušnosti podléhají vízové povinnosti, musí mít 

krátkodobé vízum. Při pobytu delším neţ tři měsíce musí ţádat o povolení 

k přechodnému pobytu (§ 87b ZoPC). 

                                                 
45

 V § 15a odst. 3 ZoPC dochází k dorovnání postavení rodinného příslušníka občana ČR naroveň 

rodinného příslušníka občana jiného členského státu EU. 

46
 Toto neplatí pro rodinné příslušníky občana EU, neboť ti jsou podle § 87b ZoPC povinni při pobytu 

delším neţ 3 měsíce poţádat o povolení k přechodnému pobytu. 
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3.2 Občané třetích zemí 

Pobyt cizinců ze třetích států, kteří nejsou rodinnými příslušníky občanů EU 

nebo občanů ČR, je upraven přísněji neţ pobyt občanů EU. Občany třetích států 

můţeme rozčlenit podle toho, zda cizinec musí mít při pobytu na území ČR vízum 

nebo ne. 

Kdy můţe cizinec (ve smyslu zákona o pobytu cizinců) pobývat na území 

přechodně bez víza, stanoví § 18 ZoPC. Toto ustanovení člení cizince do několika 

kategorií. První z nich jsou státní občané zemí uvedených v příloze II Nařízení Rady 

(ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, 

jejichţ státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, 

jakoţ i seznam třetích zemí, jejichţ státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. 

Druhou kategorii tvoří cizinci, kteří k pobytu na území nemusí mít vízum díky 

mezinárodní smlouvě uzavřené mezi ČR a třetím státem.
47

 Třetí skupinu tvoří občané 

EU, o kterých je pojednáno výše. § 18 písm. d) a e) ZoPC také uvádí další kategorie 

cizinců, kteří mohou přechodně pobývat na území bez nutnosti víza.
48

 Pokud chtějí 

cizinci bez vízové povinnosti vykonávat na území ČR výdělečnou činnost, 

mají povinnost vyřídit si příslušné vízum či povolení k pobytu. 

Krátkodobé vízum podle právních předpisů EU
49

 (tzv. schengenské vízum) 

pro jeden nebo několik vstupů opravňuje k pobytu na území schengenského prostoru 

po dobu v něm vyznačenou. Doba nepřetrţitého pobytu (ani celková doba pobytu) 

nesmí přesáhnout devadesát dní během kaţdých sto osmdesáti dní.  

Dlouhodobá víza (§ 30 a následující ZoPC) slouţí k pobytu na území ČR 

delšímu neţ devadesát dnů. O toto vízum lze ţádat pro mnoho účelů, 

například za účelem podnikání, výzkumu, studia, převzetí povolení (k trvalému pobytu, 

dlouhodobému pobytu, zaměstnanecké nebo modré karty) či za účelem strpění.  

                                                 
47

 Například Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 

o zrušení vízové povinnosti pro drţitele diplomatických pasů. 

48
 Jedná se například o osobu mladší patnácti let po dobu hospitalizace, jestliţe přicestovala s jiným 

cizincem, v jehoţ cestovním dokladu je zapsána a tento cizinec vycestoval z území.  

49
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu 

Společenství o vízech. 
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Dlouhodobá víza nesmí být zaměňována s dlouhodobým pobytem 

(§ 42 a následující ZoPC), který slouţí k pobytu nad devadesát dnů, kdy cizinec hodlá 

pobývat na území po dobu delší neţ šest měsíců. I v tomto případě musí být určen účel 

pobytu. Za povolení k dlouhodobému pobytu se také povaţuje zaměstnanecká karta 

(kapitola 5.2.1) a modrá karta (kapitola 5.2.2). Udělení zaměstnanecké nebo modré 

karty hraje svou roli i pro rodinné příslušníky cizince, neboť ti mohou ţádat o povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem společného souţití rodiny (§ 42a odst. 6 písm. b) 

a f) ZoPC). 

Získáním trvalého pobytu (§ 65 a následující ZoPC) cizinec získává řadu výhod 

a ve většině oblastí ţivota získává stejné postavení, jaké má občan ČR a to včetně 

zaměstnávání (§ 98 písm. a) ZoZ). I drţení modré karty má pro udělení trvalého pobytu 

svůj význam, neboť povolení k trvalému pobytu je vydáno cizinci, který splnil 

podmínku pěti let nepřetrţitého pobytu na území členských států EU jako drţitel modré 

karty a který nepřetrţitě pobývá na území ČR po dobu nejméně dvou let
50

 (stejná doba 

je podmínkou pro to, aby drţitel modré karty získal právní postavení dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta v Evropském společenství – viz § 83 ZoPC).  

                                                 
50

 Podrobnosti viz § 68 odst. 4 ZoPC. 
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4 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců 

ze zahraničí 

Pokud chce zaměstnavatel zaměstnat na volném pracovním místě (definice 

viz kapitola 5.2.3) cizince, ať uţ na základě povolení k zaměstnání, zaměstnanecké 

či modré karty, ukládá mu § 86 ZoZ povinnost oznámit toto volné pracovní místo 

krajské pobočce Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“), v jejímţ územním obvodu 

má být zaměstnání vykonáváno. Oproti původnímu znění § 86 ZoZ došlo k vypuštění 

povinnosti zaměstnavatele projednat s krajskou pobočkou Úřadu práce úmysl obsadit 

volná pracovní místa cizinci.
51

 V minulosti byli také zaměstnavatelé hodlající zaměstnat 

cizince povinni ţádat o povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí. V porovnání 

s předchozí úpravou je tento oznamovací postup mnohem flexibilnější, ale přesto stále 

umoţňuje krajským pobočkám Úřadu práce regulovat trh práce a ochraňovat legitimní 

zájmy trhu práce.
52

 V oznámení musí být obsaţena i základní charakteristika 

pracovního místa – druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a poţadavky 

stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních 

a mzdových podmínkách a informace, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené 

nebo vhodné pro osobu se zdravotním postiţením (§ 37 ZoZ). 

Další případ, kdy je třeba informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, 

představuje podle § 87 odst. 1 ZoZ nástup do zaměstnání občana EU, jeho rodinného 

příslušníka, popřípadě rodinného příslušníka občana ČR
53

, dále cizince, 

u kterého se nevyţaduje povolení k zaměstnání a je uveden v § 98 písm. a) aţ e) a dále 

                                                 
51

 Ke změně došlo zákonem č. 101/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

52
 STEINICHOVÁ, Ladislava. Komentář k Zákonu o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. Právní stav k 1. 5. 2015. § 86 [cit. 16. 2. 2016]. 

53
 Který není státním příslušníkem ČR ani členského státu EU. 
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písm. j) aţ r) ZoZ
54

 a u cizince, který musí být drţitelem povolení k zaměstnání, 

zaměstnanecké nebo modré karty.  

V případě, ţe cizinec povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou či modrou kartu 

jiţ nepotřebuje, je zaměstnavatel opět povinen předmětnou skutečnost oznámit 

(§ 87 odst. 1 ZoZ). Tato povinnost přísluší nejen zaměstnavateli, ale i právnické 

či fyzické osobě, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, 

na jejímţ základě byl cizinec vyslán na území ČR k plnění úkolu vyplývající 

z této smlouvy. 

 S výše uvedeným souvisí i povinnost vést evidenci zaměstnanců ze zahraničí 

podle § 102 odst. 2 ZoZ. Evidence obsahuje kromě identifikačních údajů cizince, 

jeho adresy v zemi trvalého pobytu, adresy pro doručování, čísla cestovního dokladu, 

názvu orgánu, který jej vydal, druhu práce, místa výkonu práce a doby výkonu 

zaměstnání také pohlaví cizince, jeho zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace 

ekonomických činností, nejvyšší dosaţené vzdělání cizince, vzdělání poţadované 

pro výkon povolání, dobu, na kterou cizinci bylo vydáno povolení k zaměstnání, 

zaměstnanecká či modrá karta a na kterou mu byl povolen pobyt, den nástupu a den 

skončení zaměstnání nebo vyslání zahraničním zaměstnavatelem. Zaměstnavatel 

má také po dobu trvání zaměstnání a po dobu tří let od skončení zaměstnávání cizince 

povinnost uchovávat kopie dokladů, které prokazují oprávněnost pobytu cizince 

na území ČR (§ 102 odst. 3 ZoZ). 

Informační povinnost vzniká zaměstnavateli také za situace, kdy cizinec, 

kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo modrá karta, 

nenastoupil do práce (§ 88 odst. 1 písm. a) ZoZ). Dále vzniká informační povinnost, 

pokud cizinec ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno 

povolení k zaměstnání, zaměstnanecká či modrá karta, nebo zaměstnání bylo ukončeno 

výpovědí dle § 52 písm. a) aţ e) ZP (i dohodou z těchto důvodů) či okamţitým 

zrušením dle § 56 ZP (§ 88 odst. 1 písm. b) ZoZ). Informační povinnost o skončení 

zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání 

                                                 
54

 Tato povinnost tedy neplatí u cizinců, jejichţ výkon práce je specifický a na území ČR pobývají 

krátkou dobu, například člena záchranné jednotky poskytující pomoc na základě mezistátní dohody 

o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a ţivelních pohrom a při humanitární pomoci. 
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i o důvodu ukončení zaměstnání se vztahuje i na druţstva, pro které cizinec vykonával 

práci jako jejichţ člen.
55

 

Z výše uvedeného plyne, ţe právní předpisy ukládají zaměstnavateli 

v souvislosti se zaměstnáváním cizinců ze třetích států dvě hlavní povinnosti – 

povinnost oznamovací (informační) a evidenční. V případě, ţe zaměstnavatel nesplní 

oznamovací povinnost nebo nevede evidenci, dopouští se přestupku (§ 139 ZoZ) 

nebo správního deliktu (§ 140 ZoZ). Zaměstnavateli vznikají podle platné legislativy 

také povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně 

a finanční správě. 

 

                                                 
55

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ads 156/2011 – 84 ze dne 8. března 2012. 
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5 Povolení k výkonu zaměstnání 

Základní ustanovení umoţňující výkon práce cizince na území ČR představuje 

§ 89 ZoZ, podle kterého platí, ţe cizinec můţe být zaměstnáván především, 

jestliţe je drţitelem platné zaměstnanecké karty nebo modré karty. Dále můţe být přijat 

do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení 

k pobytu vydané podle zákona o pobytu cizinců. Některé skupiny zaměstnanců 

ze zahraničí nemají povinnost výše uvedené dokumenty získat, přesto jsou však 

oprávněni k výkonu zaměstnání na území České republiky (viz kapitola 5.2.5).  

Cizince můţeme na základě zákona o zaměstnanosti rozdělit do dvou skupin 

a to na cizince, kteří mají stejné postavení jako občané ČR a cizince, jejichţ vstup na trh 

práce je omezen. Do první skupiny spadají občané EU a jejich rodinní příslušníci 

(§ 3 odst. 2 ZoZ) a rodinní příslušníci občana ČR, který sám není občanem ČR 

nebo občanem jiného členského státu EU (§ 3 odst. 3 ZoZ). Do této skupiny by mohli 

být zařazeni i cizinci s volným přístupem na trh práce (§ 98 ZoZ viz níţe). Cizinci 

z první skupiny mají volný vstup na trh práce a mohou pracovat bez povolení 

k zaměstnání a mají také přístup ke sluţbám zaměstnanosti.
56

 Druhou skupinu tvoří 

cizinci, kteří nejsou zahrnuti v definici § 3 odst. 2 a 3 a v § 98 ZoZ. I tuto skupinu 

lze rozdělit a to na cizince, u nichţ se při posuzování jejich ţádostí přihlíţí k situaci 

na trhu práce a ty, u nichţ tato podmínka není vyţadována.  

5.1 Občané EU a jejich rodinní příslušníci 

Občan EU, jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana ČR nejsou 

pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle § 85 ZoZ povaţováni 

za cizince. Tyto osoby mají v právních vztazích upravených zákonem o zaměstnanosti 

stejné právní postavení jako občan ČR, pokud zákon nestanoví jinak 

(§ 3 odst. 2 a 3 ZoZ). Můţeme tedy odvodit, ţe tyto osoby nejsou povinny získat 

jakýkoli druh povolení k výkonu závislé práce na našem území. Na rozdíl od cizinců 

                                                 
56

 ČIŢINSKÝ, Pavel. Cizinecké právo: práva a povinnosti cizinců a jejich rodinných příslušníků 

při vstupu a pobytu na území ČR, jejich zaměstnávání a podnikání, zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, řízení a provozování vozidla, přístup ke vzdělání a studiu, rodinné soužití s cizinci, 

mezinárodní ochrana/azyl, státní občanství. Praha: Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-887-1, s. 213. 
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ze třetích států mají tedy přístup na pracovní trh mnohem jednodušší, protoţe nemusí 

absolvovat mnohdy sloţité získání potřebných povolení.
57

 Navzdory výše uvedenému 

je pro příslušné orgány nutné mít o těchto zaměstnancích informace například z důvodu 

sledování pracovní migrace. Z toho důvodu má zaměstnavatel těchto osob informační 

povinnost a povinnost vést příslušnou evidenci (viz kapitola 4). 

Svobodu volby povolání a práce v jiných členských státech umoţňuje občanům 

EU Listina základních práv EU (článek 15 odst. 2). Základem rovného přístupu na trh 

práce pro občany EU je článek 18 SFEU zakazující jakoukoli diskriminaci na základě 

státní příslušnosti a zejména první kapitola Hlavy IV SFEU, tedy ustanovení o volném 

pohybu osob, konkrétně pracovníků (články 45 aţ 48 SFEU).  

Podle článku 45 odst. 4 SFEU se volný pohyb pracovníků nevztahuje 

na zaměstnání ve veřejné správě. Soudní dvůr EU toto ustanovení vykládá tak, 

ţe vlastním státním příslušníkům mohou být vyhrazeny pouze ty pozice, jejichţ výkon 

souvisí s výkonem veřejné moci a s odpovědností za zabezpečení veřejného zájmu 

daného státu, kdy je předpokládaný poměr zvláštní oddanosti dané osoby ke státu. 

Jde tedy o poměrně restriktivní výklad.
 58

 

Na SFEU navazuje a konkretizuje jej Nařízení o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie
59

, které v prvním článku uvádí, ţe občan členského státu 

má na území jiného členského státu právo na přístup k zaměstnání a na jeho výkon 

podle právních předpisů, které upravují zaměstnávání státních příslušníků tohoto státu 

a ţe poţívá stejné přednosti pro přístup k volnému zaměstnání, jakou mají státní 

příslušníci tohoto státu. Jedinou povolenou výjimkou ze zásady nediskriminovat 

                                                 
57

 S výjimkou některých povinností v otázce jejich pobytu na území ČR. 

58
 Blíţe k tématu například SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2013. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-488-9, s. 281. 

59
 Nařízení EP a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovník uvnitř Unie.  
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představuje jazyk.
60

 Je-li to nezbytné, můţe zaměstnavatel poţadovat, aby jeho budoucí 

pracovník dostatečně ovládal jazyk dané země.
61

   

Bezprostředně po vstupu České republiky do EU nemohli čeští občané pracovat 

ve všech členských státech, neboť některé členské státy omezily přístup českých občanů 

na jejich trh práce. Toto omezení bylo zavedeno na základě přístupové smlouvy
62

 

a přistupující státy měly také právo vůči dosavadním členským státům uplatnit stejné 

opatření. Dochází tak k moţnosti omezení jednoho ze základních práv občana EU. 

Česká republika moţnost zavedení přechodných opatření nevyuţila. 

Česká republika má oprávnění přijmout takové ochranné opatření ve vztahu 

ke kterémukoli státu, který v budoucnu k EU přistoupí. Zákon o zaměstnanosti 

umoţňuje vládě ČR v případě potřeby přijmout reciproční opatření ve vztahu 

ke stávajícím členským státům EU a vláda ČR můţe zavést i ochranná opatření 

v případě negativního vývoje na trhu práce. Vše za podmínky, ţe to umoţňuje 

mezinárodní smlouva podle článku 10 Ústavy nebo právo EU (§ 103 ZoZ). Nařízení 

vlády je dostatečně flexibilním prostředkem k regulaci přístupu na český trh práce, 

neboť je potřeba zajistit, ţe zavedení či zrušení přechodného období bude okamţitou 

reakcí na přechodné období ze strany jiného členského státu EU a nadto je přechodné 

období moţno pouţívat jen na nezbytnou dobu a v minimálním nezbytném rozsahu.
63

 

5.2 Cizinci ze třetích zemí 

Veškeré zaměstnávání cizinců (ve smyslu zákona o zaměstnanosti) stojí 

na pravidle, podle kterého je nejprve třeba hledat v řadách uchazečů a zájemců 

o zaměstnání, kteří jsou občany ČR, popřípadě EU, a aţ tehdy, není-li dostatek vlastních 

                                                 
60

 Volný pohyb pracovníků. EUR-Lex: Access to European Union law [online]. Úřad pro publikace EU 

[cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=URISERV%3Al23013a.  

61
 Dále je samozřejmě moţné, aby byl volný pohyb za účelem výkonu zaměstnání omezen omezeními 

odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím. 

62
 Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské 

republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky 

Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (publikováno v Úředním věstníku L 236 ze dne 

23. září 2003). 

63
 STEINICHOVÁ, Ladislava. Komentář k Zákonu o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. Právní stav k 1. 5. 2015. § 103 [cit. 16. 2. 2016]. 
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zdrojů pracovních sil a po určitou dobu není pracovní místo obsazeno, lze zaměstnat 

cizince. To se projevuje například zaloţením zvláštních povinností zaměstnavatelů 

zamýšlejících zaměstnat cizince, stanovením specifických podmínek pro výkon práce 

cizince na území ČR či uloţením sankce při nedodrţení těchto pravidel. Stále však platí, 

ţe státní příslušníci třetích zemí, kteří mají povolení k práci na území členských států 

EU, mají právo na stejné pracovní podmínky, jakých poţívají občané EU 

(článek 15 odst. 3 Listiny základních práv EU). 

V následujících kapitolách budou rozebrány jednotlivé druhy povolení 

k zaměstnání pro cizince. 

5.2.1 Zaměstnanecká karta 

Zaměstnanecká karta je druh povolení opravňující drţitele dlouhodobě pobývat 

na území ČR za účelem zaměstnání.  

Zaměstnanecká karta nahradila vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 

zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zejména zelené 

karty. Na rozdíl od modré karty není její vydání podmíněno poţadavkem 

vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání a nedochází ani k omezení okruhu 

cizinců, kteří mohou o zaměstnaneckou kartu ţádat na základě státní příslušnosti, 

jak tomu bylo v minulosti u zelené karty.  

Ustanovení o zaměstnanecké kartě bylo do zákona o pobytu cizinců zavedeno 

novelou
64

 s účinností od 24. června 2014 a je výsledkem implementace směrnice 

o jednotném povolení.
65

 Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, 

kteří buď ţádají o pobyt v členském státě za účelem výkonu práce, či jiţ oprávněně 

za tímto účelem v členském státě EU pobývají, nebo na cizince přijaté na základě jiného 

imigračního statusu a kteří jsou oprávněni v hostitelské zemi pracovat. Celkem 
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 Zákon č. 101/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

65
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu 

vyřizování ţádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na zemí členského státu pro státní příslušníky 

třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém 

členském státě. 
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12 kategorií cizinců je však z působnosti směrnice vyloučeno (například námořníci, 

dlouhodobě pobývající rezidenti dle směrnice 2003/109/ES či ţadatelé o azyl). Důvodů 

pro vyloučení těchto osob je mnoho, například výhodnější postavení některých cizinců 

(rezidenti EU) či specifická situace vybraných skupin osob, u kterých členské státy 

nechtěly přiznat širší rozsah práv (například vnitropodnikově převádění pracovníci).
66

 

Směrnice o jednotném povolení neřeší konkrétní podmínky pro vydání zaměstnanecké 

karty, ty jsou upraveny v zákoně o pobytu cizinců (viz dále). 

Slovy zákona (§ 42g odst. 1 ZoPC) je zaměstnanecká karta „povolení 

k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území delšímu 

než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká 

karta vydána, nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva 

[…]Cizince, u kterého je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení 

k zaměstnání nebo který je uveden v § 98 zákona o zaměstnanosti, opravňuje 

zaměstnanecká karta k pobytu na území za účelem zaměstnání.“  

Z výše uvedeného plyne, ţe zaměstnanecká karta můţe mít dvojí charakter 

a to duální a neduální. Neduální zaměstnanecká karta opravňuje pouze k pobytu 

na území ČR a duální opravňuje i k zaměstnání. Zaměstnanecká karta v neduálním 

reţimu je vydávána cizincům s povolením k zaměstnání nebo s volným přístupem na trh 

práce (§ 98 ZoZ). 

Podmínky pro vydání 

První podmínkou pro vydání zaměstnanecké karty je existence účelu pobytu 

spočívající v zaměstnání na jedné z pracovních pozic, které jsou uvedeny v Centrální 

evidenci volných pracovních míst obsaditelných drţiteli zaměstnanecké karty vedené 

Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“). Tato podmínka se netýká 

cizinců s volným přístupem na trh práce (§98 ZoZ) a cizinců, u kterých je povolení 

k zaměstnání nadále vyţadováno.
67
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 ROZUMEK, Martin. Směrnice EU o jednotném postupu vyřizování ţádostí o jednotné povolení 

k pobytu a práci – tápání harmonizace migračního práva EU. In: Pobyt cizinců: vybrané právní problémy. 

Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2014, s. 369. 
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JELÍNKOVÁ, Martin ROZUMEK a Pavla ROZUMKOVÁ. Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR 



31 

 

Další podmínku, případně doklad o účelu pobytu, představuje uzavření pracovní 

smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo alespoň smlouvy o smlouvě budoucí, 

ve které se strany dohodnou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti v určité 

lhůtě uzavřít. Ve všech případech musí týdenní pracovní doba činit nejméně 15 hodin 

pro kaţdý základní pracovněprávní vztah a zároveň mzda, plat či odměna nesmí být 

niţší neţ základní sazba měsíční minimální mzdy
68

 (§ 42g odst. 2 písm. b) ZoPC). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe nestačí uzavření dohody o provedení práce, 

neboť tu lze uzavřít na omezený počet hodin, čímţ by nebyl prokázán hlavní účel 

pobytu cizince na území.
69

 

Třetí podmínka, odborná způsobilost, se uplatní v případě, ţe vyplývá 

z charakteru zaměstnání, z právních předpisů nebo z ustanovení mezinárodní smlouvy. 

Odborná způsobilost je prokazována formou poţadovaného vzdělání. Oproti minulosti 

nemusí cizinci v případě předkládání dokladů prokazujících odbornou způsobilost 

paušálně nechat uznávat zahraniční vzdělání příslušnými institucemi v ČR.
70

 

Přesto můţe být cizinec v odůvodněných případech
71

 vyzván k prokázání, 

ţe jeho zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR. Tato formulace klade 

určité meze zneuţívání nostrifikací k protimigrační represi.
72

 Dále se odborná 

způsobilost prokazuje poţadovanou odbornou kvalifikací, pokud je podle zvláštního 

předpisu vyţadována, nebo splněním podmínky pro výkon regulovaného povolání 

(například lékaři). Seznam uznávacích orgánů a regulovaných povolání je zveřejněn 

v databázích Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy.
73

  

                                                                                                                                               
a ve vybraných zemích EU. Praha: Sdruţení pro integraci a migraci, 2014. ISBN 978-80-260-7201-0, 
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Podmínkou pro vydání zaměstnanecké karty je souhlasné závazné stanovisko 

krajské pobočky Úřadu práce,
74

 která při jeho vydání přihlíţí k situaci na trhu práce 

(§ 94 odst. 4 ZoZ). Tato podmínka se vztahuje na cizince, který není uveden 

v § 42g odst. 3 a 4 ZoPC a který na území ČR se nachází na základě víza 

k dlouhodobému pobytu nad 90 dnů či povolení k dlouhodobému pobytu; 

je jiţ na území zaměstnán a je k tomuto drţitelem povolení k zaměstnání, ačkoli 

k vydání zaměstnanecké karty není podle zákona o zaměstnanosti vyţadováno, 

a ţádá o vydání zaměstnanecké karty na zaměstnání u stejného zaměstnavatele 

a na tutéţ pracovní pozici, kterou jiţ vykonává (§ 42g odst. 6 ZoPC). 

Ačkoli je pro zaměstnaneckou kartu charakteristický právě její duální charakter, 

některé skupiny cizinců přesto musí stále ţádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu 

práce ČR o vydání povolení k zaměstnání a aţ následně mohou ţádat o vydání 

zaměstnanecké karty. Mezi tyto cizince patří: cizinci vyslaní svým zaměstnavatelem 

usazeným mimo území EU (resp. EHP, Švýcarska); společník, člen nebo statutární 

orgán obchodní společnosti či druţstva plnící úkoly vyplývající z předmětu činnosti 

této právnické osoby; sezónní zaměstnanci; stáţisté v pracovněprávním vztahu 

k zaměstnavateli v ČR a ti, o kterých to stanoví mezinárodní smlouva.
75

 

Cizinci, kteří podle zákona o zaměstnanosti k zaměstnání nepotřebují povolení 

k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, mohou o zaměstnaneckou kartu 

přesto poţádat opět za podmínky uzavření pracovní smlouvy (dohody o pracovní 

činnosti) s povinnými náleţitostmi. V tomto případě slouţí zaměstnanecká karta 

jako povolení k dlouhodobému pobytu a projevuje se její neduální charakter. 
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Ţádost o vydání zaměstnanecké karty 

O vydání zaměstnanecké karty se osobně ţádá na zastupitelském úřadě
76

 

nebo na Ministerstvu vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo“) v případě, 

ţe cizinec na území ČR pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení 

k dlouhodobému pobytu, které je vydáno za jiným účelem. Ve své ţádosti musí cizinec 

uvést číslo, pod kterým je volné pracovní místo zařazeno v Centrální evidenci volných 

pracovních míst. 

K ţádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen předloţit dokumenty 

poţadované podle § 42h odst. 1 ZoPC. Jedná se o cestovní doklad, doklad o zajištění 

ubytování po dobu pobytu na území, fotografie, doklad k posouzení trestní 

zachovalosti
77

, potvrzení o splnění poţadavků opatření před zavlečením infekčních 

onemocnění, pracovní smlouvu (dohody o pracovní činnosti) s povinnými náleţitostmi, 

doklad o odborné způsobilosti, povolení k zaměstnání u „cizince-společníka“, popřípadě 

doklad prokazující, ţe jde o cizince uvedeného v § 98 ZoZ. Důvodová zpráva k novele 

zavádějící zaměstnaneckou kartu v případě tzv. vysílaných zaměstnanců 

podle § 95 ZoZ, kteří pracovní smlouvu s tuzemským zaměstnavatelem neuzavírají, 

uvádí, ţe je třeba povaţovat za dostačující doloţení tzv. vysílacího dopisu, 

ze kterého vyplývá, ţe jsou splněny náleţitosti § 42g odst. 2 písm. b) ZoZ.
78

 

Náleţitosti k ţádosti nesmí být starší sto osmdesáti dnů – výjimkou jsou cestovní 

doklad a fotografie, pokud odpovídají skutečné podobě. Nadto je cizinec 

před samotným vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí 

zaměstnanecké karty (§ 30 odst. 4 ZoPC) povinen předloţit doklad o cestovním 

zdravotním pojištění (§ 180j ZoPC) na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, 

neţ se na něj bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 

(například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

                                                 
76
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některých souvisejících zákonů). Cizinec můţe být vyzván k zaplacení 

tohoto pojistného.
79

  

V případě cizince, u kterého je vyţadováno povolení k zaměstnání 

a který současně zaţádal o vydání zaměstnanecké karty, je nutno nejdříve rozhodnout 

o povolení k zaměstnání. Ministerstvo řízení o zaměstnanecké kartě přeruší do doby, 

neţ je rozhodnuto o povolení k zaměstnání.
80

 

Platnost zaměstnanecké karty 

Ministerstvo po pořízení biometrických údajů cizinci vydá potvrzení o splnění 

podmínek pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu, respektive o splnění podmínek 

pro vydání zaměstnanecké karty. Na základě tohoto potvrzení můţe být cizinec přijat 

do zaměstnání a zaměstnáván a to ode dne jeho vydání do dne ukončení řízení 

o jeho ţádosti (§ 44 odst. 2 ZoPC ve spojení s § 89 odst. 3 ZoZ). 

Vzhledem k úpravě § 42g odst. 1 ZoPC lze zaměstnaneckou kartu vydat na dobu 

nejméně tří měsíců. Doba, na kterou je zaměstnanecká karta vystavena, odpovídá době, 

na kterou byla uzavřena pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti. Nejdéle 

je však vydávána na dobu dvou let. V případě cizince s povolením k zaměstnání se karta 

vydává na dobu platnosti odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání 

(§ 44 odst. 6 ZoPC). 

Jestliţe má zaměstnání trvat i po ukončení platnosti zaměstnanecké karty, 

je třeba poţádat o její prodlouţení. V případě splnění podmínek (§ 44a odst. 9 ZoPC) 

a podání ţádosti ve lhůtě
81

 je zaměstnanecká karta prodlouţena, vţdy maximálně 

o dva roky. Zákon o zaměstnanosti jiţ nezakotvuje moţnost, aby cizinec získal 

potvrzení o splnění podmínek pro prodlouţení zaměstnanecké karty, na jehoţ základě 

by byl dále zaměstnáván ode dne vydání tohoto potvrzení do dne ukončení řízení 
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 Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyţaduje v případech stanovených § 180j odst. 4 ZoPC, 
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o jeho ţádosti o prodlouţení platnosti zaměstnanecké karty, jak tomu bylo původně 

před novelou zákona o zaměstnanosti zákonem č. 203/2015 Sb. Vzhledem k zavedení 

fikce platnosti zaměstnanecké karty v § 47 odst. 7 ZoPC se vydání takového potvrzení 

stalo nadbytečným administrativním úkonem. Fikce platnosti směřuje ke kontinuitě 

zaměstnání a k zajištění oprávněných zájmů cizinců i jejich zaměstnavatelů, 

přesto by její vyuţívání mělo být spíše výjimečné. Fikce platnosti se vztahuje také 

na povolení k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká 

karta vydána a naopak se nevztahuje na pracovní pozici, na kterou je podle zákona 

o zaměstnanosti vyţadováno povolení k zaměstnání.  

Fikce trvání povolení k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla 

zaměstnanecká karta vydána, zaniká ode dne následujícího po dni, kdy ministerstvo 

doručilo cizinci rozhodnutí o zamítnutí ţádosti o prodlouţení platnosti zaměstnanecké 

karty vydané s odkazem na negativní závazné stanovisko Úřadu práce. Současně 

je vyloučen odkladný účinek odvolání ve vztahu k povolení k výkonu zaměstnání. 

Tyto dvě skutečnosti poskytují trhu práce ochranu, protoţe lze na dané místo umístit 

jiného uchazeče o zaměstnání.
82

 Ostatní účinky rozhodnutí o zamítnutí ţádosti 

o prodlouţení zaměstnanecké karty nastanou aţ po právní moci rozhodnutí. 

Cizinec s volným přístupem na trh práce nebo s platným povolením 

k zaměstnání můţe ve výkonu zaměstnání pokračovat i po skončení platnosti 

zaměstnanecké karty v rámci fikce platnosti dosavadní zaměstnanecké karty 

bez omezení.
83

 

Ministerstvo si při rozhodování o ţádosti o prodlouţení zaměstnanecké karty 

vyţádá závazné stanovisko Úřadu práce České republiky - krajské pobočky 

nebo pobočky pro hlavní město Prahu, zda lze další zaměstnávání cizince povolit 

vzhledem k situaci na trhu práce (§ 168 odst. 17 ZoPC). O závazné stanovisko nemusí 

ţádat v případě cizinců s volným přístupem na trh práce a u drţitelů povolení 

k zaměstnání. 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 314/2015 Sb., s. 172. 
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K neprodlouţení platnosti dochází nejen pro nesplnění podmínek pro vydání 

zaměstnanecké karty, ale i za předpokladu, existuje-li důvod pro zrušení její platnosti 

nebo z toho důvodu, ţe Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka 

pro hlavní město Prahu – vydá závazné stanovisko, ţe další zaměstnávání cizince nelze 

povolit vzhledem k situaci na trhu práce. Při prodlouţení platnosti není třeba znovu 

prokazovat odbornou způsobilost, pokud byla prokázána dříve a doklad je stále platný. 

Platnost zaměstnanecké karty zaniká uplynutím doby, na ţádost jejího drţitele, 

ex lege nebo zrušením ze strany ministerstva. 

Ustanovení § 46e ZoPC upravuje případy, kdy ministerstvo platnost 

zaměstnanecké karty zruší. Vedle důvodů z § 37 ZoPC
84

 je jím neuznání odborné 

kvalifikace, skončení pracovního poměru a u cizince s povolením k zaměstnání uplynutí 

platnosti povolení či jeho odebrání. Dalším důvodem pro zrušení platnosti 

zaměstnanecké karty je skutečnost, ţe drţitel neplní účel, pro který byla karta vydána – 

tedy pobyt a výkon zaměstnání. To však neplatí v případě, ţe pracovní poměr či dohoda 

o pracovní činnosti skončila. V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí 

(nebo dohodou) z některého z důvodů § 52 písm. a) aţ e) ZP dochází ke zrušení 

zaměstnanecké karty, jestliţe doba trvání nezaměstnanosti cizince přesáhla tři po sobě 

jdoucí měsíce a cizinec nepoţádal o udělení souhlasu ministerstva se změnou údajů 

(viz níţe), případně mu souhlas nebyl udělen. Pokud byl zaměstnanec zaměstnáván 

na základě dohody o pracovní činnosti, je karta zrušena za obdobných podmínek, 

jen nezaměstnanost cizince nesmí přesáhnout jeden měsíc.  

Cizinci po zrušení zaměstnanecké karty vzniká povinnost opustit území ČR 

ve lhůtě, kterou stanoví ministerstvo v rozhodnutí o zrušení. 

Změna 

Potřeba či nutnost změnit pracovní pozici nebo zaměstnavatele se samozřejmě 

můţe týkat i drţitele zaměstnanecké karty. Pokud by mělo dojít ke změně 

zaměstnavatele, pracovního zařazení drţitele zaměstnanecké karty nebo zaměstnání 

na další pracovní pozici, je nutný předchozí souhlas ministerstva. Ministerstvo souhlas 
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 Například pravomocné odsouzení za spáchání úmyslného trestného činu. 
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vydá po splnění obecných podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, 

jestliţe byly předloţeny všechny potřebné dokumenty a také neexistují-li důvody 

pro neudělení dlouhodobého víza (s výjimkou případu, kdy cizinec podal ţádost 

o udělení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání). Souhlas ministerstva souvisí 

s ochranou pracovního trhu. 

Oproti tomu cizinec uvedený v § 98 ZoZ a cizinec, kterému bylo vydáno 

na novou pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li zákonem o zaměstnanosti 

vyţadováno, má v případě některé z výše uvedených změn pouze oznamovací 

povinnost. Je to důsledek potřeby zajistit moţnost zanesení změny pracovní pozice 

nebo zaměstnavatele do Informačního systému cizinců
85

. 

Zkráceně řečeno, pokud je karta v duálním reţimu, je třeba pro změnu získat 

povolení ministerstva, v případě reţimu neduálního postačí oznámení. 

Pro úplnost dodejme, ţe pokud je ţádost o udělení souhlasu se změnou podána 

v době sto dvaceti dnů před uplynutím platnosti zaměstnanecké karty a zaměstnání 

cizince přesahuje její platnost, je povaţována také jako ţádost o prodlouţení platnosti 

zaměstnanecké karty (§ 42g odst. 9 ZoPC). Cizinci tak bude udělen souhlas se změnou 

zaměstnavatele a zároveň dojde k prodlouţení zaměstnanecké karty na základě jedné 

ţádosti a to formou prodlouţení platnosti zaměstnanecké karty. Cizinec je povinen 

předloţit stejné dokumenty jako v případě ţádosti o prodlouţení platnosti 

zaměstnanecké karty, ledaţe o prodlouţení platnosti neţádá,
86

 coţ musí ministerstvu 

písemně sdělit.  

Výše uvedené se však nevztahuje na případy, kdy cizinec poţádá o prodlouţení 

platnosti zaměstnanecké karty a aţ následně podá ţádost o udělení souhlasu. 

Pokud by bylo vydáno negativní závazné stanovisko a ţádost o prodlouţení 

tak byla zamítnuta, mohl by cizinec podat odvolání proti takovému rozhodnutí. 

Neţ by odvolací správní orgán rozhodl, mohl by cizinec poţádat o souhlas se změnou 

pracovního místa a o přerušení řízení. V případě, ţe by byl udělen souhlas se změnou 
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 Více k Informačnímu systému cizinců viz § 158 ZoPC. 

86
 Například z důvodu, ţe nemá všechny potřebné dokumenty pro ţádost o prodlouţení platnosti 

zaměstnanecké karty a zároveň o souhlas ţádá na počátku lhůty stanovené v § 42g odst. 9 ZoPC. 
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pracovního místa, jednalo by se o novou skutečnost
87

 a odvolací orgán by k ní musel 

přihlédnout. Vţdy však musí být dodrţena podmínka, ţe ţádost o udělení souhlasu 

se změnou musí být podána před koncem platnosti zaměstnanecké karty, 

jinak by nemohlo být ţádosti vyhověno.
88

 

5.2.2 Modrá karta 

Modrá karta je duální dokument. Jedná se o druh povolení k dlouhodobému 

pobytu na území a povolení k výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci 

(§ 42a odst. 2 a § 42i odst. 4 ZoPC). 

V březnu roku 2000 byla na zasedání Evropské rady v Lisabonu přijata 

tzv. Lisabonská strategie, jejímţ cílem bylo, aby se EU stala do roku 2010 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa. K dosaţení těchto cílů 

je mimo jiné nutné podpořit mobilitu vysoce kvalifikovaných pracovníků nejen z EU 

ale také ze třetích zemí. Nejen na základě těchto důvodů byla přijata směrnice 

Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí 

za účelem výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci, kterou do českého 

právního řádu transponují ustanovení zákona o pobytu cizinců. 

Podmínky pro vydání modré karty 

Cizinec podává ţádost o modrou kartu, jestliţe hodlá pobývat na území České 

republiky přechodně po dobu delší neţ tři měsíce a zároveň bude zaměstnán na pracovní 

pozici, která podle zákona o zaměstnanosti můţe být obsazena cizincem, který není 

občanem EU. Zároveň tato pracovní pozice vyţaduje vysokou kvalifikaci, 

čímţ se podle § 42i odst. 2 ZoPC myslí řádně ukončené vysokoškolské vzdělání 

nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň tři roky. Česká republika 

nevyuţila moţnosti, kterou jí dávala směrnice Rady 2009/50/ES a to zahrnout 

pod pojem „vysoká kvalifikace“ i odbornou praxi.
89

 Kromě splnění těchto 

kumulativních podmínek musí pracovní pozice splnit poţadavek vedení v Centrální 

evidenci volných pracovních míst obsaditelných drţiteli modré karty.  
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 Podle § 82 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 

88
 Důvodová zpráva k zákonu č. 314/2015 Sb., s. 167-168 

89
 K tomu také viz důvodová zpráva k zákonu č. 427/2010 Sb. 
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Stejně jako u zaměstnanecké karty nemohou určité skupiny cizinců o vydání 

modré karty ţádat. Jedná se o občana EU a jeho rodinného příslušníka, pokud občan EU 

na území ČR pobývá. Další osoby jsou uvedeny v § 42i odst. 1 ZoPC – patří 

zde například ţadatel o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 

výzkumu. 

Ţádost o vydání modré karty 

Obecně platí, ţe ţádost o vydání modré karty cizinec podává na zastupitelském 

úřadu ČR, tedy mimo území ČR.
90

 Výjimku tvoří cizinci, kteří pobývají na území ČR 

na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu 

a také drţitelé modré karty vydané jiným členským státem EU, kteří ţádost podají 

do jednoho měsíce ode dne vstupu na území ČR (§ 42i odst. 3 ZoPC). 

K ţádosti se předkládá cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování po dobu 

pobytu na území, fotografie, dále doklad potvrzující vysokou kvalifikaci a doklad 

o splnění podmínek pro výkon v případě regulovaného povolání. Na poţádání je nutno 

předloţit doklad k posouzení trestní zachovalosti a potvrzení splnění poţadavků 

opatření před zavlečením infekčních onemocnění.  

Ustanovení § 42j odst. 1 písm. b) ZoPC ukládá k ţádosti předloţit pracovní 

smlouvu sjednanou minimálně na dobu jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní 

pracovní dobu (§ 79 ZP). Modrá karta můţe být vydána aţ po uzavření pracovní 

smlouvy mezi cizincem a zaměstnavatelem. Pro její vystavení je tak nutná předchozí 

spolupráce mezi cizincem a budoucím zaměstnavatelem. Zpravidla je pracovní smlouva 

sjednána s podmínkou, ţe pracovní poměr vznikne, jen pokud bude modrá karta cizinci 

vydána. Dále pro pracovní smlouvu platí, ţe sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda 
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 K převzetí modré karty je cizinci vydáno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení 

k pobytu – modrá karta podle § 30 odst. 2 zákona o pobytu cizinců. V případě, ţe modrá karta nebyla 

ještě vydána, ale všechny podmínky pro její vydání byly splněny, je cizinci vydáno potvrzení o splnění 

podmínek pro vydání této karty a cizinec je oprávněn k výkonu práce (§ 44 zákona o pobytu cizinců 

a § 89 odst. 3 ZoZ). 
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musí odpovídat alespoň jeden a půl násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlašované 

na základě § 182a odst. 2 ZoPC sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.
91

  

Pokud byl ţadatel drţitelem modré karty v jiném členském státě EU, má navíc 

povinnost předloţit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny 

podle § 42b odst. 1 písm. d) ZoPC. 

V případě zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci a jedná-li 

se o regulované povolání, rozhodne ministerstvo o vydání modré karty aţ po vyjádření 

uznávacího orgánu (§ 42i odst. 5 ZoPC). 

Při porovnání náleţitostí vyţadovaných zákonem pro pracovní smlouvu 

nalezneme u modré a zaměstnanecké karty několik rozdílů. Prvním z nich je týdenní 

pracovní doba. U zaměstnanecké karty musí činit nejméně 15 hodin, kdeţto u modré 

karty nelze dohodnout niţší, neţ zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Druhý 

rozdíl spočívá v odměně za vykonanou práci. Poţadovaná minimální výše mzdy 

u ţadatelů o modrou kartu je dva a půl krát vyšší, neţ v případě ţadatele 

o zaměstnaneckou kartu. Jedná se o projev vysoké kvalifikovanosti zaměstnanců 

a také určité zatraktivnění pozice pro cizince. Pracovní smlouva pro zaměstnance 

s modrou kartou musí být navíc uzavřena nejméně na jeden rok, 

kdeţto pro zaměstnaneckou kartu je nejkratší moţná doba tři měsíce. Pro úplnost 

je třeba dodat, ţe na základě modré karty můţe cizinec vykonávat práci 

pouze v pracovním poměru, jinými slovy modrá karta nemůţe být vydána na základě 

uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

Platnost modré karty 

Modrá karta je vydávána na dobu o tři měsíce delší, neţ doba, na kterou byla 

uzavřena pracovní smlouva, avšak maximálně na dva roky (§ 44 odst. 7 ZoPC). 

Za splnění zákonem stanovených podmínek lze platnost modré karty opakovaně 

prodlouţit, opět nejdéle o dva roky (§ 44a odst. 1 písm. e) ZoPC).  
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 Pro období od 1. května 2015 do 30. dubna 2016 je průměrná hrubá roční mzda v ČR stanovena 

sdělením MPSV č. 95/2015 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 

pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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U modré karty se uplatňuje fikce platnosti. Ustanovení § 44 odst. 8 ZoPC 

stanoví, ţe modrá karta je povaţovaná za platnou do doby nabytí právní moci 

rozhodnutí o prodlouţení platnosti, za podmínky, ţe ţádost byla podána v době 

platnosti modré karty; do doby, neţ jiný členský stát EU rozhodne o ţádosti o vydání 

modré karty, pokud tato ţádost o vydání modré karty byla podána v době platnosti 

modré karty vydané v ČR; pokud byla cizinci vydána modrá karta jiným členským 

státem EU, do doby jeho vycestování z území a po dobu tří měsíců ode dne, kdy jiný 

členský stát EU nevyhověl ţádosti o vydání modré karty. Modrá karta vydaná jiným 

členským státem EU je povaţována za platnou za podmínky, ţe drţitel v době její 

platnosti poţádal o modrou kartu v ČR a nebylo rozhodnuto za trvání platnosti modré 

karty z jiného členského státu EU, do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vydání 

modré karty v ČR (§ 44 odst. 9 ZoPC). 

Před uplynutím platnosti můţe platnost modré karty ministerstvo zrušit 

a to za podmínek § 46f ZoPC a také na ţádost drţitele. Obdobně jako u zaměstnanecké 

karty nedochází ke zrušení platnosti z důvodu ukončení pracovního poměru, 

nýbrţ aţ v případě, kdy doba trvání nezaměstnanosti přesáhne tři po sobě jdoucí měsíce, 

nebo jde-li o opakovanou nezaměstnanost. Drţitel modré karty je povinen oznámit 

skončení pracovního poměru v době platnosti modré karty a to do tří pracovních dnů 

(§ 42i odst. 8 ZoPC). 

Změna 

Jestliţe by během prvních dvou let pobytu drţitele modré karty na území ČR 

mělo dojít ke změně zaměstnavatele nebo pracovního zařazení, podléhá tato skutečnost 

předchozímu souhlasu ministerstva. Pokud by však k takové změně došlo aţ po uplynutí 

dvou let, musí drţitel modré karty tuto skutečnost ministerstvu do tří dnů „pouze“ 

ohlásit (§ 42i  odst. 9 ZoPC). Důvodová zpráva k zákonu č. 427/2010 Sb., o změně 

zákona o pobytu cizinců na území ČR uvádí, ţe „důvodem zakotvení souhlasu 

Ministerstva vnitra s uvedenými změnami a oznamovací povinnosti je možnost kontroly 

v oblasti přístupu na trh práce.“
92
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 427/2010 Sb., s. 146. 
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5.2.3 Volné pracovní místo a centrální evidence volných pracovních míst 

Volným pracovním místem se obecně myslí nově vytvořené nebo uvolněné 

pracovní místo, na které zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance (§ 35 odst. 1 věta 

první ZoZ). Pro potřeby zaměstnanecké karty a modré karty klade zákon další 

poţadavky (viz § 37a odst. 2 a 3 ZoZ). Zejména nesmí jít o pracovní místa úředníků 

územních samosprávných celků a sluţební místa státních zaměstnanců. Dalším znakem 

je, ţe pracovní místo nebylo obsazeno do třiceti dnů od jeho oznámení a u modré karty 

musí jít navíc o pracovní místo, pro jehoţ výkon se vyţaduje vysoká kvalifikace. 

Jak je uvedeno výše, zaměstnavatel musí nahlásit krajské pobočce Úřadu práce 

volné pracovní místo, pokud chce zaměstnat cizince. Takové zaměstnávání 

je totiţ spojeno s takzvaným testem trhu práce. „Ten se provádí tak, že hlášené volné 

pracovní místo nelze po určitou dobu od jeho nahlášení obsadit občanem ČR 

ani občanem EU, zejména pak uchazeči o zaměstnání, kteří jsou k zaměstnavatelům 

ze strany krajské pobočky Úřadu práce doporučováni.“93 

Zaměstnavatel také musí vyslovit souhlas, ţe v případě neobsazení místa 

do třiceti dnů můţe Ministerstvo práce a sociálních věcí takové místo zařadit 

do Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných drţiteli zaměstnanecké 

karty nebo Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných drţiteli modré 

karty (dále jen souhrnně „centrální evidence“). Centrální evidence je databáze vedená 

MPSV. Záznamy o vydání zaměstnanecké nebo modré karty, či zpětvzetí ţádosti, 

do ní můţe provádět i zastupitelský úřad nebo Ministerstvo vnitra ČR v případě, 

ţe cizinec na území ČR legálně pobývá (§ 37 odst. 4 ZoPC). Centrální evidence 

obsahuje zejména základní charakteristiku pracovního místa či údaje o zaměstnavateli 

(§ 37 ZoZ).  

Vedle podmínek pro zařazení místa do centrální evidence 

jsou v § 37a odst. 6 ZoZ uvedeny i podmínky, za kterých MPSV volné místo 

do centrální evidence nezařadí nebo jej z evidence vyřadí. Prvním důvodem 

je skutečnost, ţe volné pracovní místo lze obsadit jinak s ohledem na poţadovanou 
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 STEINICHOVÁ, Ladislava. Komentář k Zákonu o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. Právní stav k 1. 5. 2015. § 35 [cit. 16. 2. 2016]. 
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kvalifikaci nebo dostatek pracovních sil. Druhý důvod představuje případ, 

kdy zaměstnavateli byla v období posledních čtyř měsíců pravomocně uloţena pokuta 

za umoţnění výkonu nelegální práce. Původně byla tato doba dvanáctiměsíční, 

ale na základě připomínky sociálních partnerů byla zkrácena na současnou délku.
94

 

Jelikoţ není zcela jasný postup rozhodování o nezařazení či vyřazení pracovního místa 

z centrální evidence, existuje jistá obava z hrozby určité netransparentnosti takového 

úkonu.
95

 

5.2.4 Povolení k zaměstnání cizince 

Na rozdíl od zaměstnanecké a modré karty nemá povolení k zaměstnání duální 

charakter, je upraveno zákonem o zaměstnanosti a vydáváno krajskou pobočkou Úřadu 

práce. Svého drţitele opravňuje pouze k výkonu zaměstnání. Cizinec si proto musí 

vedle povolení k zaměstnání zajistit i platné povolení k pobytu na území ČR 

podle zákona o pobytu cizinců, například zaměstnaneckou kartu v neduálním reţimu. 

Nejprve musí být vyřízeno povolení k zaměstnání a aţ následně je moţné ţádat 

o vydání zaměstnanecké karty nebo krátkodobého víza, přičemţ obě jsou vydávány 

na dobu platnosti povolení k zaměstnání. Právní úprava povolení k zaměstnání 

je obsaţena v části čtvrté, hlavě II zákona o zaměstnanosti, konkrétně v § 89 

a následující. 

Povolení k zaměstnání je vázáno k pracovnímu místu, na které bylo vydáno, 

a obsahuje údaje o místu výkonu práce, druhu vykonávané práce a identifikační údaje 

zaměstnavatele.  

Podmínky 

Povolení k zaměstnání je vyţadováno u všech typů základních pracovněprávních 

vztahů. Na rozdíl od zaměstnanecké nebo modré karty nejsou pro povolení 

k zaměstnání u volného pracovního místa kladeny poţadavky na kvalifikaci 

                                                 
94

 Důvodová zpráva k zákonu č. 203/2015 Sb., s. 15. 
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nebo na obsah pracovní smlouvy. Kaţdé volné pracovní místo vyţaduje samostatné 

povolení k zaměstnání, i kdyby se mělo jednat o pracovní místo u téhoţ zaměstnavatele. 

Vydávání povolení k zaměstnání je nástrojem pro ochranu trhu práce 

a proto je třeba splnit dvě základní podmínky uvedené v § 92 odst. 1 ZoZ. 

Za prvé se jedná o zaměstnavatelem předem oznámené volné pracovní místo a za druhé 

toto místo nelze obsadit jiným zaměstnancem vzhledem k poţadované kvalifikaci 

nebo nedostatku volných pracovních sil. Nejvyšší správní soud dovodil, ţe po splnění 

těchto dvou podmínek vzniká právní nárok na vydání pracovního povolení.
96

 

Druhou podmínkou je vyjádřena preference obsazování volných pracovních míst 

vlastními občany, případně občany EU, a určitý postup proti vyuţívání levné pracovní 

síly ze zahraničí, které by vedlo ke zvyšování nezaměstnanosti občanů ČR či občanů 

EU. Na druhou stranu však nebrání zaměstnavatelům v získání pracovní síly z řad 

cizinců z třetích států. Z toho vyplývá, ţe cizinci představují jakousi „poslední 

moţnost“ obsazení volného pracovního místa a je nutné provést test trhu práce.  

To, zda je volné pracovní místo moţné obsadit uchazeči či zájemci o zaměstnání 

z řad občanů ČR nebo EU, vyhodnocuje Úřad práce a to prostřednictvím sledování 

a vyhodnocování nabídky a poptávky na trhu práce. Podle názoru Nejvyššího správního 

soudu můţe Úřad práce aktuální situaci na trhu práce zohlednit pouze v mezích 

správního uváţení.
97

 

Podmínka přihlédnutí k situaci na trhu práce nemusí být vţdy splněna. 

Mezi tyto zvláštní případy jednoduššího vstupu na trh práce patří zaměstnanci taxativně 

uvedení v § 95 a § 97 ZoZ. Přesto pro ně stále platí podmínka být drţitelem platného 

povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Tyto skupiny osob neohroţují tuzemský trh 

práce vzhledem k dočasnému charakteru (například stáţisté) nebo jde o natolik 

specifické zaměstnání, ţe je vykonáváno pouze malým počtem osob.
98
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Komu je povolení k zaměstnání vydáváno 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe zaměstnanecká karta je zákonem o zaměstnanosti 

preferována, zachovalo se povolení k pobytu jen pro několik skupin cizinců.  Povinnost 

získat povolení k zaměstnání se vztahuje na cizince plnící úkoly vyplývající z předmětu 

činnosti právnické osoby zajišťované společníkem, statutárním orgánem nebo členem 

statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost 

nebo členem druţstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu druţstva 

pro druţstvo, neboť za zaměstnání se pro účely povinnosti mít plané povolení 

k zaměstnání povaţuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické 

osoby (§ 89 odst. 2 ZoZ). Tato právnická osoba také musí nejdříve nahlásit volné 

pracovní místo. Nejvyšší správní soud v této souvislosti uvádí: „Cizinci, kteří jsou 

společníky obchodní společnosti a kteří pro obchodní společnost vykonávají činnost, 

na niž nelze pohlížet jako na pouhý výkon práv a povinností vyplývajících z kapitálové 

účasti v obchodní společnosti, nýbrž jako na plnění běžných úkolů obchodní společnosti, 

musí podle § 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, mít platné povolení 

k zaměstnání.“
99

 Povolení k zaměstnání tedy není vydáváno na výkon činností 

spojených s vedením společnosti nebo druţstva, ale na plnění úkolů vyplývajících 

z předmětu činnosti právnické osoby, čímţ se rozumí úkoly přímo související 

se zajištěním výroby nebo poskytováním sluţeb a odbornou činností, které právnická 

nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tuto činnost nebo na místech 

obvyklých pro jejich výkon, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
100

 

Kdo je dále povinen získat povolení k zaměstnání je uvedeno v § 95 aţ 97 ZoZ. 

Ačkoli je ve výčtu i cizinec, který v ČR poţádal o udělení mezinárodní ochrany, 

nelze mu povolení k zaměstnání vydat po dobu šesti měsíců ode dne poskytnutí údajů 

k podané ţádosti o udělení mezinárodní ochrany (§ 97 písm. e) a § 99 písm. a) ZoZ). 

Omezení přístupu na trh práce je nástroj boje proti zneuţívání ţádostí o udělení 

mezinárodní ochrany k moţnosti pobytu na území ČR za účelem výdělečné činnosti. 

I přes tento důvod byla doba, kdy není moţné, aby ţadatel o mezinárodní ochranu 
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vstoupil na trh práce, sníţena z původních dvanácti měsíců na šest. Oproti tomu cizinec, 

kterému byla udělena jedna z forem mezinárodní ochrany, nepotřebuje k zaměstnávání 

ani povolení k pobytu ani zaměstnaneckou či modrou kartu (§ 98 písm. c) ZoZ).  

Povinnost mít platné povolení k zaměstnání se vztahuje i na vyslané 

zaměstnance (§ 95 ZoZ). Jedná se o zaměstnance vyslané jejich zahraničním 

zaměstnavatelem k práci v ČR na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou 

osobou k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy. Tato česká právnická nebo fyzická 

osoba má povinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce projednat dobu jejich vyslání 

a počty a profese vysílaných zaměstnanců. Dále má odpovědnost za to, ţe cizinci mají 

po celou dobu vyslání platná povolení k zaměstnání a povolení k pobytu.  

Pokud cizinec nesplní některou z podmínek pro vydání povolení k zaměstnání 

stanovenou zákonem o zaměstnanosti, nelze mu toto povolení vydat 

(§ 99 písm. b) ZoZ). Povolení k zaměstnání nelze dále vydat (či prodlouţit) drţiteli 

zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným 

účelem neţ zaměstnání. To neplatí v případě drţitele povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem podnikání, dále cizince, který můţe být přijat do zaměstnání a zaměstnáván 

podle § 89 odst. 2 ZoZ (cizinec plnící úkol vyplývající z předmětu činnosti právnické 

osoby), nebo cizince uvedeného v § 95 aţ 97 ZoZ (§ 89 odst. 4 ZoZ). 

Ţádost 

Zákon uvádí, ţe k podání ţádosti dochází zpravidla před příchodem cizince 

na území ČR. Je proto moţné, aby cizinec písemnou ţádost podal v době, 

kdy jiţ na území ČR pobývá.
101

 Zákon umoţňuje, aby ţádost podal cizinec 

sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán. Dále můţe 

cizinec podat ţádost prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela 

smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímţ základě mají být osoby uvedené 

v § 87 odst. 1 ZoZ
102

 vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících 

z této smlouvy (§ 90 ZoZ).  
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Příslušným k vydání povolení k zaměstnání je Úřad práce, jehoţ místní 

příslušnost se určuje podle místa výkonu zaměstnání. Jestliţe by mělo dojít k tomu, 

ţe cizinec bude zaměstnán na více místech výkonu práce, krajská pobočka Úřadu práce 

projedná jeho zaměstnání s krajskou pobočkou, v jejímţ územním obvodu 

má být zaměstnání také vykonáváno a rozhodne o povolení k zaměstnávání pro více 

míst výkonu práce (§ 145 ZoZ). 

Obsah ţádosti stanovuje § 91 ZoZ. Náleţí zde mimo jiné identifikační údaje
103

 

cizince a budoucího zaměstnavatele, druh práce, místo výkonu práce a doba, 

po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno a další údaje nezbytné pro výkon 

zaměstnání.  K ţádosti je potřeba přiloţit vyjádření zaměstnavatele, ţe cizince 

zaměstná, doklad osvědčující odbornou způsobilost pro výkon poţadovaného 

zaměstnání, pokud je pro výkon daného zaměstnání vyţadována, a další potřebné 

doklady – vše v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.  

Platnost 

Povolení je vydáno nejdéle na dobu dvou let a platnost můţe být (i opakovaně) 

prodlouţena, vţdy však nejdéle na dobu dvou let (§ 94 odst. 1 ZoZ). O prodlouţení 

lze ţádat v zákonem stanovené lhůtě, pokud se jedná o stejné pracovní místo u téhoţ 

zaměstnavatele. V opačném případě je třeba ţádat o vydání nového povolení.
104

 

K ţádosti o prodlouţení, která obsahuje stejné náleţitosti jako ţádost o povolení 

samotné, je potřeba přiloţit také vyjádření zaměstnavatele, ţe cizince i nadále zaměstná 

(§ 94 odst. 2 ZoZ). Úřad práce opět posoudí situaci na trhu práce a ověří, zda není 

evidován uchazeč, pro kterého by bylo pracovní místo vhodným zaměstnáním. 

Je zřejmé, ţe pro prodlouţení platnosti povolení k zaměstnání není třeba, aby místo bylo 

předem oznámeno. Jedinou podmínkou je stav trhu práce, který se mohl za dobu 

platnosti povolení změnit. Případy, kdy jsou zaměstnavatel i zaměstnanec 

v pracovněprávním vztahu spokojeni a chtějí v něm i nadále pokračovat však nemají 

na rozhodovací činnost Úřadu práce vliv, neboť mu nepřísluší aplikovat správní uváţení 

a přihlíţet k takovéto skutečnosti.  
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Na rozdíl od vydání a prodluţování probíhá zánik platnosti povolení 

k zaměstnání ex lege, například uplynutím doby, na kterou bylo vydáno. 

Oproti zaměstnanecké či modré kartě povolení k zaměstnání zaniká 

také ihned při skončení zaměstnání. Povolení k zaměstnání dále zaniká, pokud povolení 

k pobytu cizince jiţ uplynulo, nebylo uděleno, vydáno, došlo k jeho zrušení 

nebo zaniklo z jiného důvodu (§ 100 odst. 1 ZoZ). 

Povolení k zaměstnání můţe být odebráno krajskou pobočkou Úřadu práce 

v případě, ţe cizinec vykonává zaměstnání v rozporu s vydaným povolením s výjimkou 

případu, kdy je cizinec vyslán na pracovní cestu nebo převeden podle § 41 písm. c) ZP. 

Dalším důvodem pro odejmutí je, ţe povolení bylo vydáno na základě nepravdivých 

údajů (§ 100 odst. 2 ZoZ). 

5.2.5 Volný přístup na trh práce pro určité kategorie občanů třetích států 

Jak bylo v úvodu kapitoly uvedeno, jednu skupinu cizinců tvoří ti, kteří nemají 

povinnost získat povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu. 

Tito jsou uvedeni v § 98 a § 98a ZoZ. Jedná se o obsáhlý taxativní výčet. Tyto cizince 

můţeme rozdělit do několika skupin. 

První skupinu tvoří cizinci s trvalým pobytem, cizinci s udělenou mezinárodní 

ochranou
105

, cizinci pobývající na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem společného souţití rodiny výše uvedených osob nebo s cizincem s povolením 

k dlouhodobému pobytu, dále cizinci, kteří jsou rezidenti jiného členského státu EU 

a nakonec cizinci pobývající na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem ochrany na území
106

 (§ 98 písm. a), c), l), m) a p) ZoZ). Společným znakem 

výše uvedených skupin je dlouhodobost jejich pobytu a u některých nutnost ochrany 

těchto osob. 

Další skupině je společný znak přítomnosti mezinárodní smlouvy. 

Na jedné straně jde o mezinárodní smlouvy podle článku 10 Ústavy, pod které spadají 

vedle cizinců, o kterých to stanoví mezinárodní smlouva, i rodinní příslušníci člena 
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a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo zaměstnance mezinárodní vládní 

organizace se sídlem na území ČR, pokud mezinárodní smlouva zaručuje vzájemnost 

(§ 98 písm. b) a e) ZoZ). Na druhé straně jde o mezistátní dohody o vzájemné pomoci 

při odstraňování následků havárií a ţivelných pohrom a humanitární pomoci, 

kdy je cizinec členem záchranné jednotky a na základě této smlouvy poskytuje pomoc 

(§ 98 písm. f) ZoZ). 

Třetí skupina, ač poměrně nesourodá, musí splnit kumulativně podmínku 

krátkodobého a ojedinělého pobytu na zemí ČR, který nepřesáhne sedm 

po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem třicet dnů v kalendářním roce, 

a jejich působení je specifické – například akademický pracovník vysoké školy 

(§ 98 písm. d) ZoZ). 

Krátkost pobytu je znakem i u další skupiny, do které patří cizinci zaměstnaní 

v mezinárodní dopravě, pokud jsou k výkonu práce na území ČR vysláni 

svým zahraničním zaměstnavatelem a cizinci akreditovaní v oblasti sdělovacích 

prostředků (§ 98 písm. g) a h) ZoZ). 

Společným jmenovatelem páté skupiny je vzdělání, popřípadě zvýšení 

dovedností a kvalifikace. Patří zde cizinci, kteří se na území ČR soustavně připravují 

na budoucí povolání či jiţ získali střední, vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání 

na území ČR (§ 98 písm. j) a o) ZoZ). Do této kategorie dále můţeme zařadit 

i pedagogické a akademické pracovníky, jejichţ působení není z hlediska pozice na trhu 

práce běţné (§ 98 písm. n) ZoZ).
107

 Dalším případem pak můţe být cizinec, 

který byl vyslán na území ČR svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy 

s českou právnickou nebo fyzickou osobou za účelem zvyšování dovednosti 

a kvalifikace potřebných k výkonu jeho práce u zahraničního zaměstnavatele 

mimo území ČR (§ 98a ZoZ).
108

 Ustanovení § 98a ZoZ je třeba aplikovat 

spolu s § 178b odst. 4 ZoPC a o jeho vyuţití rozhoduje vláda. Délka pobytu cizince 

v takovémto případě nesmí přesáhnout 6 měsíců. 

                                                 
107

 STEINICHOVÁ, Ladislava. Komentář k Zákonu o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. Právní stav k 1. 5. 2015. § 98 [cit. 16. 2. 2016]. 

108
 Česká právnická nebo fyzická osoba musí o tomto vyslání cizince informovat příslušnou krajskou 

pobočku ÚP. 



50 

 

Poslední skupinu tvoří okruh cizinců bez společného znaku s ţádnou z výše 

uvedených skupin. Jedná se o duchovní církve nebo náboţenské 

společnosti registrované v ČR, cizince vyslaného na území ČR v rámci poskytování 

sluţeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě EU a cizince, 

který je personálem, ať vojenským nebo civilním, ozbrojených sil vysílajícího 

státu (§ 98 písm. i), k) a r) ZoZ). 
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6 Problémy spojené se zaměstnáváním cizinců 

6.1 Agenturní zaměstnávání cizinců 

Agenturní zaměstnávání je - vedle poradenské a informační činnosti, 

vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, nebo vyhledáváním 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který nové pracovní síly hledá -  jeden ze způsobů 

realizace zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Navíc je vyhrazeno 

pouze agenturám práce (§ 14 odst. 5 ZoZ).
109

 

Obecná ustanovení věnující se zprostředkování zaměstnávání by zdánlivě mohla 

vést k nesprávnému názoru, ţe zprostředkování zaměstnání formou agenturního 

zaměstnávání lze u cizinců vyuţít bez dalšího. Tento názor by mohl podpořit 

i § 14 odst. 4 ZoZ: „právo fyzických nebo právnických osob usazených
 
za účelem 

zprostředkování zaměstnání v jiném členském státě Evropské unie v souladu 

s jeho právními předpisy poskytovat na území České republiky služby v oblasti 

zprostředkování zaměstnání dočasně a ojediněle tím není dotčeno; tyto osoby 

jsou však povinny nejpozději v den zahájení této činnosti na území České republiky 

písemně oznámit Úřadu práce údaje uvedené v § 61 odst. 1 nebo 3 a dobu, 

po kterou bude tato činnost vykonávána.“ 

První výrazné omezení agenturního zaměstnávání cizinců představuje nařízení 

vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůţe formou 

dočasného přidělení k výkonu práce u uţivatele zprostředkovávat, vydané na základě 

zmocnění § 64 ZoZ. Toto nařízení zakazuje agentuře práce zprostředkovat zaměstnání 

pro druh práce, k jehoţ výkonu postačuje niţší stupeň vzdělání neţ střední vzdělání 

s maturitní zkouškou a druh práce, která není uvedena v příloze výše uvedeného 

nařízení. Zájem o druhy prací uvedených v příloze nařízení byl ze strany českých 
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uchazečů o zaměstnání trvale menší, případně poptávka ze strany zaměstnavatelů 

převyšuje nabídku volných pracovních sil.
110

 

Postupnými novelami ustanovení § 66 ZoZ se rozšiřoval okruh zaměstnanců, 

které agentura práce nemůţe dočasně přidělit k výkonu práce u uţivatele. 

Podle poslední věty § 66 ZoZ: „agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu 

u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, 

nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.“ Toto opatření je podle názoru 

agentur práce nesystémové a v případě potřeby zahraničních pracovníků pro určité 

profese bude nutné změnit právní úpravu, coţ povede k problémům s obsazením 

pracovních pozic.
111

  Důvodem omezení přidělování cizinců k výkonu práce u uţivatele 

byla skutečnost, ţe smyslem zaměstnanecké karty, modré karty i povolení k zaměstnání 

není podpora dočasného zaměstnávání, nýbrţ snaha získat pro český trh práce 

(kvalifikovanou) pracovní sílu ze zahraničí. Agenturní zaměstnávání je tak pro cizince 

vyloučeno aţ na výjimku cizinců uvedených v § 98 ZoZ.  

Za agenturní zaměstnávání je také podle § 14 odst. 2 ZoZ povaţováno, „je-li 

cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území ČR 

na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou a obsahem této smlouvy 

je pronájem pracovní síly.“ Takový zahraničí zaměstnavatel musí ke zprostředkování 

zaměstnání v ČR formou agenturního zaměstnávání získat povolení (§ 14 odst. 3 ZoZ). 

V souvislosti s tímto ustanovením je třeba připomenout § 95 ZoZ zakotvující povinnost 

povolení k zaměstnání v případě cizince zaměstnaného u zahraničního subjektu, 

který jej na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vysílá 

k výkonu práce na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z takové smlouvy. Je-li 

obsahem smlouvy dočasné přidělení cizince k výkonu práce k uţivateli, nebude 

povolení k zaměstnání vydáno (§ 95 odst. 4 ZoZ) a to právě s odkazem na § 66 ZoZ. 

Z výše uvedeného můţeme vyvodit závěr, ţe § 14 odst. 2 ZoZ je v současné době téměř 
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obsolentní
112

 a lze jej v podstatě vyuţít jen u cizinců uvedených v § 98 ZoZ. 

Také lze učinit závěr, ţe pokud obsahem smlouvy není pouze pronájem pracovní síly, 

nemusí jít o zprostředkování zaměstnání ve smyslu § 14 odst. 2 ZoZ a zahraniční 

zaměstnavatel nemusí získat povolení ke zprostředkování zaměstnání.
113

 

Agentury práce tedy v současnosti mohou vést evidenci cizinců, kteří hledají 

zaměstnání a mohou zprostředkovat uzavření smlouvy mezi cizincem 

a zaměstnavatelem, avšak nemohou cizince přidělit k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli. 

6.2 Pracovní cesty 

Strany pracovněprávního vztahu sjednaného s cizincem (občanem třetího státu) 

mají povinnost respektovat podmínky stanovené v povolení k zaměstnání, 

zaměstnanecké kartě nebo modré kartě a to zejména místo výkonu práce, druh sjednané 

práce a dobu platnosti daného povolení. Jak bylo uvedeno výše, je změna povoleného 

druhu vykonávané práce či místa výkonu práce podmíněna předem vystaveným 

povolením či souhlasem. 

Pracovní cestu jakoţto jednu z forem změny místa výkonu práce vymezuje 

zákoník práce jako časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem (po dohodě) 

k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, kdy zaměstnanec koná práci 

podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal 

(§ 42 odst. 1 ZP). Zákon o zaměstnanosti pojem pracovní cesty nedefinuje. 

Zákon o zaměstnanosti obsahoval v § 93 do konce roku 2008 ustanovení, 

které zaměstnavatele ve vysílání zaměstnanců na pracovní cesty omezovalo.
114
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Od této úpravy bylo upuštěno, neboť neměla „podstatný dopad na ochranu trhu práce 

v daném regionu.“
115

 Později se objevily názory, ţe po derogaci § 93 ZoZ nastoupil 

přísný reţim § 145 ZoZ, s čímţ souvisí zhoršení postavení občanů třetích států. 

Bylo dovozováno, ţe pokud zaměstnanec bude vyslán na pracovní cestu mimo povolené 

místo výkonu práce, dojde ke změně práv a povinností z pracovněprávního vztahu 

v rozporu se zákonem o zaměstnanosti. S tímto názorem však odborná obec i praxe 

nesouhlasila, neboť cizinci bylo povoleno zaměstnání v daném místě výkonu práce 

a pracovní cesta je především cestou mimo sjednané místo výkonu práce, 

tedy mimo místo pravidelného pracoviště.
116

 Také Nejvyšší správní soud v rozsudku 

č. j. 1 As 67/2013 – 42 ze dne 22. srpna 2013 uvedl: „Při časově omezeném vyslání 

cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání není 

třeba žádat o nové povolení k zaměstnání.“ Přesto mezi zaměstnavateli i zaměstnanci 

(cizinci ze třetích států) vyvstala obava, ţe by inspekce práce mohla dospět k závěru, 

ţe občan třetího státu vyslaný na pracovní cestu vykonává nelegální práci.  Příslušné 

orgány k těmto závěrům také často docházely. Samo MPSV v důvodové zprávě 

k novele zákona o zaměstnanosti opět zavádějící § 93 uvedlo, ţe tehdy platná právní 

úprava neumoţňovala, aby cizinci ze třetích zemí mohli být vysíláni na pracovní 

cesty.
117

 Naštěstí zde sehrály významnou roli správní soudy. 

Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 22. října 2008, 

č. j. 9 Ca 32/2008 – 34 uvádí: „Nesplnění oznamovací povinnosti 

dle § 93 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (povinnost předem písemně 

oznámit vyslání cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené 

v jeho povolení k zaměstnání v rozsahu 7 až 30 kalendářních dnů), je porušením zákona 

ze strany zaměstnavatel. Nelze je přičítat k tíži zaměstnance, ani nelze dovozovat, 

že se v takovém případě jedná o zaměstnávání (výkon práce cizincem) bez povolení 

k zaměstnání.“  Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 12. května 2011, 

č. j. 10 Ad 10/2010 – 41 dále uvedl: „Zákoník práce totiž nestanoví žádné odlišnosti 

                                                 
115
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pro případ služební cesty zaměstnance-cizince od služební cesty zaměstnance-občana 

ČR.“ 

Zákonodárce reagoval na rozhodovací praxi orgánů cizinecké policie a inspekce 

práce povaţující výkon práce cizincem na jiném místě, neţ na které je vydáno povolení, 

za nelegální práci a také na mnohé rozsudky Nejvyššího správního soudu
118

 rušící 

rozhodnutí těchto orgánů. Dnes platí, ţe ačkoli jsou povolení k zaměstnání, 

zaměstnanecká karta i modrá karta vázány na konkrétní místo výkonu práce, neznamená 

to, ţe by cizinec musel vykonávat práci výhradně na tomto místě. Současná právní 

úprava dává zaměstnavateli právo vyslat cizince, který je drţitelem modré karty, 

zaměstnanecké karty nebo mu bylo vydáno povolení k zaměstnání na pracovní cestu 

(§ 93 ZoZ). Problematickým se však jeví pokračování věty § 93 ZoZ 

„jestliže to odpovídá povaze jím vykonávané práce, pro kterou byla udělena modrá 

karta, zaměstnanecká karta nebo povolení k zaměstnání.“  

Pokud z povahy práce vykonávané cizincem vyplyne nutnost vyslat 

jej na pracovní cestu, nemá zaměstnavatel vůči krajské pobočce Úřadu práce ţádnou 

oznamovací povinnost a jestliţe dojde k naplnění § 42 ZP, má zaměstnanec nárok 

na náhrady cestovních výdajů ve smyslu § 152 aţ § 188 ZP. 

Někteří autoři však uvádí, ţe „§ 93 ZoZ nezakotvuje žádnou explicitní definici, 

dle níž by bylo možno konstatovat, že v takovém a takovém případě je vše v pořádku 

a naopak. Bude tedy nadále na činnosti orgánů inspekce práce, aby v konkrétních 

individuálních případech dostatečně posoudily, zda pracovní cesta skutečně odpovídá 

povaze vykonávané práce (o to zřejmě nebude pochyb např. v oblasti stavebnictví), 

jak stanovuje zákon o zaměstnanosti, a rovněž zda se nejedná o obcházení 

pracovněprávních předpisů, jak judikuje Nejvyšší správní soud.“
119

 Tento názor 

je však problematický z mnoha důvodů. Tím hlavním je, ţe se vytváří další kategorie 

zaměstnanců, kteří nemohou být běţně vysíláni na pracovní cestu. Pokud zaměstnavatel 
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dospěje k názoru, ţe svého zaměstnance potřebuje na pracovní cestu vyslat, 

neměl by být v tomto nijak omezen jen z toho důvodu, ţe oním zaměstnancem je občan 

třetího státu. Uvedené by se ovšem nevztahovalo na situace, kdy by se prostřednictvím 

pracovní cesty obcházel zákon. „Má-li zaměstnanec dle obecné pracovněprávní úpravy 

právo být se svým souhlasem vyslán na pracovní cestu, lze stejnou úpravu očekávat 

též u občanů třetích států, kterým bylo povoleno zaměstnání. Výjimky z obecné úpravy 

jsou jistě možné, musí však být formulovány tak, aby neumožňovaly výklad měnící 

se dle aktuálních politických potřeb, jež ovšem nemají oporu v právní úpravě.“
120

 

6.3 Nelegální práce 

Pojem nelegální práce byl v českém právním řádu definován aţ od 1. října 2004 

s účinností zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Do té doby byla za nelegální práci 

povaţovaná pouze nelegální práce cizinců, kterým nebylo uděleno povolení k pobytu 

a povolení k zaměstnání, nicméně pojem nelegální práce se v tomto zákoně 

nevyskytoval, proto bylo potřeba vytvořit legální definici pojmu.
121

 To se stalo 

aţ s účinností nového zákona o zaměstnanosti.  

Nelegální prací česká právní úprava rozumí alternativně výkon závislé práce 

fyzickou osobou mimo základní pracovněprávní vztah, dále výkon práce fyzickou 

osobou bez povolení k zaměstnání, v rozporu se zaměstnaneckou nebo modrou kartou, 

či výkon práce fyzickou osobou bez povolení k pobytu na území ČR. Z výše uvedeného 

plyne, ţe všechny formy nelegální práce se vztahují na cizince a jen první skupina 

se můţe týkat i občanů ČR. 

Všechny formy nelegální práce poškozují nejen stát, ale i poctivé zaměstnavatele 

a zaměstnance, neboť nelegální práce má vliv na konkurenceschopnost zaměstnavatelů 

a také zaměstnanost. Přesný počet případů nelegální práce není moţné přesně určit, 

můţeme však vycházet z ročních souhrnných zpráv o kontrolních akcích provedených 

inspekcí práce, které vydává Státní úřad inspekce práce. V roce 2014 bylo v rámci 

úkolu kontroly nelegálního zaměstnávání provedeno 15 911 kontrol. 
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Z toho bylo u 1 118 zjištěno nelegální zaměstnávání s celkovým počtem nelegálně 

pracujících 2 072, z toho 650 cizinců-státních příslušníků zemí mimo EU.
122

 

Nejčastější formou výkonu nelegální práce cizincem je výkon práce 

bez povolení k zaměstnání, následně bez pracovněprávního vztahu a dále bez povolení 

k pobytu.
123

 

Definice nelegální práce v § 5 písm. e) bod 2 a 3 ZoZ se vztahuje 

pouze na cizince ze třetích zemí, nikoli na cizince ze zemí EU, EHP nebo Švýcarska. 

U rodinných příslušníků občana EU nepůjde o nelegální zaměstnávání ani v případě, 

ţe by jejich samotný pobyt byl nelegální.
124

 Ze zákona o zaměstnanosti také nelze 

dovodit zákaz přijímat tyto cizince do pracovního poměru v případě jejich správního 

či trestního vyhoštění.
125

 

Závislá práce můţe být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním 

vztahu (§ 3 ZP). Skutkové naplnění legální definice výkonu závislé práce je jedním 

z nejčastějších problémů při prokazování výkonu nelegální práce. Výkon závislé práce 

mimo pracovněprávní vztah můţeme rozdělit do dvou skupin – bezesmluvní práce 

a zastřený pracovní poměr. 

V případě bezesmluvní práce chybí pro výkon práce za úplatu jakýkoliv právní 

titul, ať se jedná o pracovní smlouvu, dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, či o smlouvu občanskoprávní případně obchodněprávní povahy. Ačkoli zákoník 

práce vyţaduje pro pracovní smlouvu i dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr písemnou formu (§ 34 odst. 2 a § 77 odst. 1 ZP), existuje velká skupina cizinců, 

kteří pracují bez písemné pracovní smlouvy (či dohody). Cizincům je často slíbeno, 

ţe pracovní smlouvu obdrţí po nástupu do práce, následně je slibováno, ţe pracovní 

smlouva bude v blízké budoucnosti vyhotovena, ale nakonec se písemné pracovní 
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smlouvy nikdy nedočkají. Mnohdy se cizinci také domnívají, ţe při krátkodobé práci 

písemnou smlouvu nepotřebují.  

Časté jsou i případy, kdy jsou s cizinci uzavřeny smlouvy označené 

jako obchodněprávní či občanskoprávní, avšak výkon práce na jejich základě naplňuje 

všechny znaky závislé práce podle § 2 ZP. Jedná se o takzvaná zastřená právní jednání 

podle § 555 odst. 2 občanského zákoníku.
126

 

O zastřený pracovní poměr se jedná v případě, kdy fyzická osoba pracuje 

pro zaměstnavatele, jako by mezi nimi byl uzavřen pracovněprávní vztah, ale takový 

uzavřen není a vykonává pro něj práci jako osoba samostatně výdělečně činná. Ačkoliv 

se nejedná o legálně definovaný pojem, mezi odbornou i laickou veřejností 

se tento druh podnikání vţil jako „švarcsystém“ nebo téţ „Švarcův systém“, 

jeţ se v České republice se vyvinul po roce 1989 a pohyboval se na hraně zákona, 

přičemţ byl zcela zakázán aţ od ledna 2012. 

S definicí nelegální práce souvisí i § 89 ZoZ, který v odst. 2 rozšířil vymezení 

pojmu zaměstnání, avšak toto pojetí je poměrně nevyhovující, protoţe současná právní 

úprava neřeší průnik pracovního práva do práva obchodního (zejména do problematiky 

druţstev). 
127

 

O výkon nelegální práce se však nejedná, pokud by šlo o převedení 

na jinou práci u těhotné zaměstnankyně, kojící zaměstnankyně, zaměstnankyně matky 

do konce devátého měsíce po porodu vykonávající práci, kterou nesmějí 

být tyto zaměstnankyně zaměstnávány, nebo která podle lékařského posudku ohroţuje 

její těhotenství nebo mateřství.
128

 

 

 

                                                 
126

 § 555 odst. 2 občanského zákoníku: „Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní 

jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy.“ 

127
 ŠTEFKO, Martin. Vymezení závislé a nelegální práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 

2013. Studie lidských práv. ISBN 978-80-87146-72-9. s235. 

128
 GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav 

STRÁNSKÝ. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 

Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8021-8. s.252. 
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6.3.1 Sankce 

Výkon nelegální práce je neţádoucí. Z toho důvodu právní úprava obsahuje 

sankce jak pro zaměstnavatele umoţňujícího nelegální práci, tak i pro cizince-

zaměstnance, který takovou práci vykonává a to ve formě pokuty za přestupek 

(§ 139 ZoZ), respektive za správní delikt (§ 140 ZoZ). Cizinec nemá ţádné subjektivní 

ústavně zaručené právo na pobyt na území ČR
129

 a v případě porušení zákona o pobytu 

cizinců mu hrozí vyhoštění (§ 119 odst. 1 písm. b) bod 3 ZoPC), jehoţ náklady nese ten, 

kdo zaměstnal takového cizince, ledaţe prokáţe, ţe splnil povinnosti stanovené 

právními předpisy upravující zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl, ţe povolení, 

které mu cizinec předloţil, je padělkem (§ 123 odst. 2 ZoPC). 

Zaměstnavatel se vystavuje hrozbě široké škály sankcí. Mezi soukromoprávní 

patří například ţaloba na dluţnou odměnu za odvedenou práci. Veřejnoprávní sankce 

se mohou dělit na správní a trestní. 
130

 

Za umoţnění nelegální práce hrozí zaměstnavateli především pokuta. Po určitou 

dobu zákon o zaměstnanosti neobsahoval spodní hranici pro uloţení sankce, neboť 

původní hranice 250 000 Kč byla Ústavním soudem shledána v rozporu s článkem 1, 

článkem 4 odst. 4 a článkem 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 

a dále s článkem 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv 

a svobod.
131

 Dnes je spodní hranice sankce stanovena ve výši 50 000 Kč.  

Dalším důsledkem pro zaměstnavatele, kterému byla v posledních čtyřech 

měsících pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce, 

je skutečnost, ţe MPSV do Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných 

drţiteli zaměstnanecké karty nebo do Centrální evidence volných pracovních míst 

obsaditelných drţiteli modré karty nezařadí nebo z evidence vyřadí volné pracovní 

místo u zaměstnavatele (§ 37a odst. 6 ZoZ). Zaměstnavateli, kterému byla v posledních 

                                                 
129

 Srov. usnesení sp. zn. III ÚS 219/04, usnesení sp. zn. I. ÚS 394/06 ze dne 8. listopadu 2006, usnesení 

sp. zn. II. ÚS 59/06 ze dne 4. května 2006. 

130
 Sankce v podobě ručení za splnění povinností zaměstnavatele hrozí i osobě, které zaměstnavatel 

neohlášeného cizince poskytl v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo 

nebo prostřednictvím jiné osoby (§ 141b odst 3 ZoZ). 

131
 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ze dne 9. září 2014. 
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třech letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce, 

je také znemoţněna účast na veřejných zakázkách.
132

  

Existuje zde i trestněprávní souvislost, konkrétně se jedná o § 342 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní zákoník“) upravující přečin 

neoprávněného zaměstnávání cizinců, za který hrozí trest odnětí svobody aţ na šest 

měsíců, propadnutí věci nebo zákaz činnosti. Skutkovou podstatu tohoto trestného činu 

můţe naplnit pouze zaměstnavatel tím, ţe soustavně, opakovaně, za zvlášť 

vykořisťujících pracovních podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná 

nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se zdrţuje neoprávněně na území ČR 

nebo nemá platné povolení k zaměstnání, popřípadě pokud zaměstná či zprostředkuje 

zaměstnání cizince, který je dítětem
133

 a zdrţuje se neoprávněně na území ČR 

nebo nemá platné povolení k zaměstnání.
134

  

I přesto, ţe je pobyt cizince neoprávněný, je zaměstnavatel povinen s cizincem 

jednat stejně jako s občany ČR. Má povinnost poskytovat odměnu za práci ne niţší 

neţ v zákonem stanovené minimální výši, dodrţovat zásadu rovnosti a zajistit další 

pracovní podmínky (například bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Zaměstnavatel 

je také povinen neohlášenému cizinci uhradit dluţnou odměnu (§ 141b odst. 1 písm. b) 

bod 1 ZoZ)
135

 a náklady související s doručením dluţné odměny  a to i do státu, 

jehoţ je cizinec občanem, nebo v případě, ţe je osobou bez státního občanství, do státu 

jeho posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen 

pobyt (§ 141b odst. 1 písm. c) ZoZ). Pro tento případ obsahuje zákon o zaměstnanosti 

v § 141b odst.  3 dvě vyvratitelné domněnky. První z nich se týká výše dluţné odměny, 

která přísluší ve výši základní měsíční sazby minimální mzdy a druhá délky trvání 

výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 ZoZ, kdy se má za to, ţe cizinec 
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 § 53 odst. 1 písm. k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

133
 § 126 trestního zákoníku: „Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon 

nestanoví jinak“ Trestním zákonem myslí trestní zákoník a podle povahy věci i zákon č. 218/2003 Sb., 

o soudnictví ve věcech mládeţe a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim (§ 110 trestního zákoníku). 

134
 Trestný čin neoprávněného zaměstnávání cizinců lze spáchat v jednočinném souběhu s trestným činem 

napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341trestního zákoníku). 

135
 Viz také článek 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 

o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí 
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vykonával práci tři měsíce. Pro neregulérní migranty je velmi obtíţné domoci se svých 

práv a to z mnoha důvodů – neznalost práva, strach z odhalení jejich neoprávněného 

pobytu a s ním související sankce, obtíţná prokazatelnost nelegální práce, jazyková 

bariéra a nedostatečná orientace v českém prostředí.
136

 Na druhou stranu není v právním 

řádu řešena problematika legalizace pobytu neohlášeného cizince, který platně zaloţil 

pracovněprávní vztah, coţ je projev represivního přístupu České republiky vůči 

neohlášeným cizincům. 

6.4 Podnět Rady vlády pro liská práva k zaměstnávání cizinců 

ze třetích zemí 

Pro výkon státní správy k řešení dílčího problému jsou vydávány metodické 

pokyny, coţ jsou dokumenty návodnéno, instruktáţního či technického charakteru. 

Jedním z nich byl i metodický pokyn k realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti 

ze dne 25. ledna 2012 vydaný MPSV (dále jen „Pokyn“). Jeho adresáty byli pracovníci 

ze zemí mimo EU. Také byla vydána Směrnice generálního ředitele Úřadu práce 

č. 19/2012 Postup a pokyny k realizaci zahraniční zaměstnanosti
137

 

(dále jen „Směrnice“), která výše uvedený metodický pokyn MPSV upřesňovala. 

Dne 22. ledna 2014 projednala vláda ČR podnět Rady pro lidská práva 

k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Tento podnět upozornil na rozpor výše 

uvedených interních předpisů se zákonem. Zásadní rozpory byly shledány například 

v podmínkách vydávání pracovního povolení, kdy pracovní povolení mohlo být vydáno 

či prodlouţeno pouze pokud by jeho nevydání způsobilo závaţné ekonomické ohroţení 

zaměstnavatele, nikoliv pouze po zhodnocení situace na trhu práce. Dále byla vytýkána 

délka vydávaného povolení k zaměstnávání, která byla podmíněna stupněm vyţadované 

kvalifikace cizinců,
138

 čímţ došlo k omezení zásady individuálního rozhodování. 

Směrnice navíc poţadovala nostrifikaci všech dokladů prokazujících vyšší neţ základní 
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 HRADEČNÁ, Pavla. Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců: situace v ČR a ve vybraných 

evropských zemích. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-869-7. s. 148. 
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 Text Směrnice dostupný zde: http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a0 

7df9a8b20c098/19_12_sm_postup_a_pokyny_k_realizaci_pzz.pdf 

138
 Pracovníci s niţším stupněm kvalifikace získali povolení maximálně na 6 měsíců, s ukončeným 

středoškolským vzděláním s maturitou maximálně na 12 měsíců. 
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vzdělání (článek IV Směrnice). Další kritizovanou oblastí byl postup při zaměstnávání 

rodinných příslušníků občanů EU.  Přestoţe mají stejné právní postavení ve vtazích 

upravených zákonem o zaměstnanosti, Směrnice v článku VIII odst. 3, uváděla 

ţe „statut rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, lze pro účel 

vstupu na trh práce ČR přiznat až poté, co mu bylo Ministerstvem vnitra ČR vydáno 

povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana 

EU“. 

Vláda ČR vzala podnět na vědomí a uloţila ministru práce a sociálních věcí, 

aby závěry podnětu zohlednil při přípravě nových interních předpisů upravujících 

realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti. Nový interní předpis upravující realizaci 

politiky zahraniční zaměstnanosti byl vypracován v podobě Směrnice generální 

ředitelky Úřadu práce ČR č. 7/2015 s názvem Postup a pokyny k realizaci politiky 

zahraniční zaměstnanosti. Tato nová směrnice je v souladu s podnětem Rady vlády 

pro lidská práva, avšak je zde výjimka. Dodatkem č. 2
139

 byl k pojmu rodinný příslušník 

občana EU opět přičleněn odstavec o přiznání statusu rodinného příslušníka občana EU 

poté, co mu bylo vydáno povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty 

rodinného příslušníka občana EU. Rada vlády pro lidská práva tuto formulaci původně 

kritizovala z důvodu, ţe rodinný příslušník ve většině případů disponuje s veřejnou 

listinou prokazující jeho status a prokazatelní rodinní příslušníci mají tedy právo 

na vstup na trh práce nehledě na rozhodování o ţádosti o povolení k přechodnému 

pobytu.
140

 Také byl podroben kritice nejasný dopad do praktického těchto osob. 

 Je tedy otázkou, zda zaměstnavatel i zaměstnanec budou vystaveni správnímu 

řízení z důvodu výkonu nelegálního zaměstnávání, ačkoli zaměstnavatel postupoval 

podle zákona o zaměstnanosti (uzavřel pracovní smlouvu s cizincem, který je rodinným 

příslušníkem občana EU bez povolení k zaměstnání a následně splnil svou informační 

povinnost). Z postupu, který byl v minulosti v těchto případech aplikován, vyplývá, 

ţe toto riziko je poměrně vysoké a bude mít za následek nepřehlednost úpravy 

a následnou neochotu zaměstnavatelů takové zaměstnance vůbec přijímat. 
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 Dodatek č. 2 ke Směrnici generálního ředitele č. 7/2015 Postup a pokyny k realizaci politiky 

zahraniční zaměstnanosti ve znění Dodatku č. 1 a účinností od 6. srpna 2015. 

140
 Směrnice navíc neřešila případ rodinných příslušníků občana EU, kteří na území ČR pobývají 

na základě jiného pobytového oprávnění. 
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Závěr 

Cizinci jsou pro hospodářství důleţití a do budoucna tomu v České republice 

nebude jinak, protoţe obyvatelstvo stárne a zmenšuje se podíl hospodářsky aktivních 

osob. Tato diplomová práce se věnuje zmapování právní úpravy a shrnuje podmínky 

výkonu závislé práce cizincem, čímţ byl dosaţen vytčený cíl.  

Právní úprava problematiky zaměstnávání cizinců je roztříštěna do několika 

zákonů, z nichţ nejdůleţitějším jsou zákon o zaměstnanosti a zákon o pobytu cizinců. 

Vnitrostátní úprava je však ovlivněna i normami práva EU a také několika 

mezinárodněprávními dokumenty. 

Pro účely aplikace jednotlivých právních předpisů je nutné správně vymezit, 

kdo je povaţován za cizince, jaké podmínky klade právní řád pro to, abychom mohli 

vůbec mluvit o zaměstnávání, kdo je subjektem pracovněprávního vztahu a kdy se jedná 

o výkon nelegální práce. 

Podstatnou podmínkou pro výkon zaměstnání cizích státních příslušníků 

je legální pobyt zaměstnance. Jelikoţ podle zákona o pobytu cizinců lze cizince obecně 

rozdělit na občany EU s jejich rodinnými příslušníky, rodinné příslušníky ČR a cizince 

ze třetích států, lze podle tohoto pravidla i dělit podmínky jejich pobytu na území České 

republiky. Úprava je obsaţena v zákoně o pobytu cizinců, který je poměrně nepřehledný 

a pro cizince neuchopitelný. Z toho důvodu také podléhá časté kritice. V minulosti byly 

připravovány zcela nové normy upravující pobyt cizinců na území České republiky, 

avšak dosud bez výsledku. Zákon o pobytu cizinců se však nevztahuje na všechny 

cizince na území České republiky, jedná se například o ţadatele o mezinárodní ochranu 

a osoby, kterým byla udělena doplňková ochrana. 

Bez ohledu na to, ze které skupiny cizinců chce zaměstnavatel pro sebe získat 

zaměstnance, ukládá mu právní řád povinnosti, které by při zaměstnávání občana ČR 

neměl a to povinnost informační a evidenční. Nadto, pokud se jedná o zaměstnání 

cizince ze třetích zemí, upravuje zákon o zaměstnanosti i další povinnosti. 

Tyto povinnosti jsou zaměstnavateli uloţeny zejména z důvodu ochrany trhu práce 

a také z důvodu monitorování jeho vývoje. 
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Podstatnou změnu úpravy pobytu i zaměstnávání cizinců představuje 

zaměstnanecká karta, která se vyznačuje zejména svým duálním charakterem, 

protoţe opravňuje zároveň k pobytu a zaměstnání na území České republiky. 

Stala se také preferovaným druhem povolení před povolením k zaměstnání cizince 

podle zákona o zaměstnanosti. Zákonný podklad pro zaměstnaneckou kartu představuje 

zákon o pobytu cizinců a to právě z toho důvodu, ţe zaměstnanecká karta můţe 

opravňovat k pobytu na území. Na zákon o pobytu cizinců také mnohdy odkazuje 

i zákon o zaměstnanosti.  Modrá karta je starší institut neţ zaměstnanecká karta, 

má však podobné znaky s tím rozdílem, ţe je určena k výkonu zaměstnání vyţadujícího 

vysokou kvalifikaci. Povolení k zaměstnání cizince, ačkoli bylo v minulosti vyţadováno 

mnohem častěji, se za současné úpravy stalo poměrně okrajovým povolením a je určeno 

jen pro úzkou skupinu cizinců. Přestoţe jsou jednotlivé druhy povolení určeny pro jiné 

případy, mají mnoho společného – ať uţ povinnost hlášení volného pracovního místa 

či pravidlo „cizinec aţ jako poslední moţnost“. 

Se zaměstnáváním cizinců souvisí mnoho otázek a problémů, 

mnohé z nich byly jiţ (částečně) vyřešeny. Podstatný problém představovalo agenturní 

zaměstnávání cizinců, které v průběhu času bylo různě omezováno a v současné době 

je v případě cizinců ze třetích zemí v podstatě zakázáno. Další problematickou oblastí 

se ukázalo vysílání zaměstnanců (občanů třetích států) na pracovní cesty, 

kdy zaměstnavatelé čelili moţnosti nařčení z umoţnění výkonu nelegální práce. 

Ačkoli je v současné době upravena moţnost vysílat zaměstnance na pracovní cestu, 

který je drţitelem modré karty, zaměstnanecké karty nebo mu bylo vydáno povolení 

k zaměstnání, stále panuje určitá nejistota ohledně zhodnocení pracovní cesty 

jako výkonu nelegální práce. Ustanovení § 93 zákona o zaměstnanosti totiţ umoţňuje 

pracovní cestu, jestliţe to odpovídá povaze vykonávané práce, ke které má cizinec 

povolení. Tato formulace ovšem vystavuje zaměstnavatele pochybnostem, zda vysláním 

cizince na pracovní cestu nebudou naplněny znaky nelegální práce. Této problematice 

se v minulosti věnoval Nejvyšší správní soud ČR, který se postavil za moţnost vysílat 

cizince na pracovní cestu. Obdobně se k problematice vyjádřil i Městský soud v Praze. 

S ohledem na aktuální znění § 93 zákona o zaměstnanosti lze předpokládat, 

ţe i v budoucnu se postoj soudů nezmění. Přesto nelze vyloučit, ţe se této otázce 

budou soudy věnovat i v budoucnu. 
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Nelegální práce se týká i zaměstnanců, kteří jsou občany České republiky, 

ačkoli by se z legální definice mohlo zdát, ţe je směřována hlavně na cizince. 

Sama nelegální práce je pro stát nevýhodná z mnoha důvodů a proto se za její výkon 

či umoţnění výkonu stanoví sankce. I pro cizince je výkon nelegální práce rizikový, 

například z důvodu neuhrazení odměny za vykonanou práci. 

Právní úprava zaměstnávání cizinců bývá podrobena časté kritice ať uţ ze strany 

neziskových organizací zabývajících se právy osob ze zahraničí či podnikateli, 

kteří by uvítali flexibilnější úpravu. Problematické nemusí být jen zákony samotné, 

ale i interní předpisy příslušných správních orgánů. 

Všechny druhy povolení k výkonu závislé práce jsou ovlivněny restriktivním 

přístupem České republiky v oblasti zaměstnávání cizinců, kterým se snaţí zabránit 

přílivu levné pracovní síly ze zahraničí na úkor nezaměstnanosti vlastních občanů. 

Podle mého názoru Česká republika klade příliš přísné podmínky pro vstup na území 

a výkon práce osob z třetích států. Příkladem můţe být povinnost ţádat o vydání 

zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadě v zahraničí, kdy tyto nejsou 

z pochopitelných důvodů ve všech zemích světa. Navíc zde vystupuje zastupitelský 

úřad, který spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a je tedy prostředníkem mezi 

cizincem a Ministerstvem vnitra ČR. Zaměstnanec zastupitelského úřadu nemusí znát 

všechny potřebné náleţitosti ţádosti, kterou cizinec předkládá, a nemůţe tedy ihned 

cizince při jejím podání vyzvat k doplnění či opravě, čímţ se celý proces vydání 

povolení prodluţuje. Přístup na trh práce je pro občany EU mnohem snadnější, 

neţ pro občany třetích států, jejichţ situaci alespoň vylepšila zaměstnanecká karta 

a její duální charakter. 

Podle mého názoru jsou instituty v jednotlivých zákonech řazeny poměrně 

nesystematicky. Problém nastává jiţ při řešení pobytové situace cizince. Zákon 

o pobytu cizinců je nepřehledný a úprava téhoţ institutu je v zákoně obsaţena 

na několika místech. Přestoţe je optimální nastavení podmínek pro zaměstnávání 

cizinců sloţité, zaslouţilo by si přehlednější a srozumitelnější právní zakotvení. 

Jistě by byla vítána i flexibilnější úprava, která by reagovala na aktuální potřebu 

pracovních sil. 
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Za úvahu by stálo propojení všech ustanovení týkajících se zaměstnávání cizinců 

na jednom místě – ať ve speciálním zákoně, nebo jiţ v zákoně existujícím. Zejména 

bych uvítala zcela nový zákon o pobytu cizinců, který by byl přehledný a srozumitelný 

pro své adresáty. Za zváţení by stálo, aby v takovém zákoně byla zvláštní část 

věnována jen zaměstnávání cizinců, ve které by byla uceleně popsána zaměstnanecká 

a modrá karta.  

Jako další problematickou oblast vnímám doplňování zákonné úpravy vnitřními 

pokyny správních orgánů, které ukládají cizincům další povinnosti. Překračování mezí 

stanovených zákonem a zavádění dalších podmínek pro vydání povolení k zaměstnání 

cizinců povaţuji v právním státě za nepřípustné a podle mého názoru je důsledkem 

restriktivního postupu vůči cizincům. Chápu potřebu úpravy postupu pro určení, 

zda je daná osoba opravdu rodinným příslušníkem občana EU, avšak tento by měl být 

zakotven na úrovni zákona, pro který platí zásada ignorantia legis non excusat. 

Tato zásada ovšem nemůţe být vyţadována u vnitřních předpisů, které nejsou veřejnosti 

běţně dostupné. Samotná úprava získání povolení k zaměstnání či povolení k pobytu 

je sloţitá a nepřehledná i pro právníky, natoţ pro osoby, které neovládají český jazyk 

na úrovni rodilého mluvčího a je pro ně tudíţ mnohem sloţitější právní úpravě 

porozumět.  

V případě výkonu nelegální práce vidím největší problém v jejím odhalování. 

Domnívám se, ţe by byla prospěšná uţší spolupráce mezi orgány státní správy 

a neziskovými organizacemi, které se zabývají právy (nejen) cizinců v oblasti 

zaměstnávání, neboť mnozí cizinci se raději obrátí na neziskovou organizaci, 

neţ na orgán státu. 

Celkově je přístup České republiky vůči cizincům v otázce jejich zaměstnávání 

velmi restriktivní. Toto se projevuje například krátkou dobou, na kterou jsou jednotlivá 

povolení vydávána, či skutečností, ţe v případě prodlouţení platnosti povolení 

k zaměstnání cizince je opět prováděn test pracovního trhu bez ohledu na to, 

ţe zaměstnavatel projevil zájem o další zaměstnávání cizince. Mám za to, ţe větší 

ochrana cizinců v případě nenadálé ztráty jejich zaměstnání, by byla ku prospěchu věci. 
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Ochrana pracovního trhu před nekontrolovaným přílivem levné pracovní síly 

v podobě cizinců by samozřejmě měla být stále prioritou, avšak odstranění některých 

překáţek by napomohlo větší flexibilitě pracovního trhu, coţ by bylo výhodné 

jak pro zaměstnance-cizince, tak i pro zaměstnavatele. O této problematice 

je proto nutné vést i do budoucna diskuze, které by však měly vyústit v příslušnou 

změnu právní úpravy.  
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zahraniční zaměstnanosti ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. 2015 
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Abstrakt 

Diplomová práce „Zaměstnávání cizinců“ se zabývá otázkou právní úpravy 

a postupu při zaměstnávání cizinců v České republice. Předně se zaměřuje 

na zaměstnávání cizinců, kteří nepochází z členských států Evropské unie, Evropského 

hospodářského prostoru a Švýcarska, avšak věnuje také prostor zaměstnávání občanů 

Evropské unie. Pro tyto dvě skupiny cizinců platí odlišná pravidla vstupu na trh práce 

a občané Evropské unie mají vstup na trh práce výrazně zjednodušený. 

Tato diplomová práce je strukturována do šesti základních kapitol. V první 

z nich jsou uvedeny prameny práva, které se dané problematiky týkají, 

a to jak vnitrostátní, tak i normy evropského práva a normy mezinárodní, které měly 

vliv na utváření vnitrostátního právního řádu. Druhá kapitola obsahuje definice 

základních pojmů stěţejních pro danou práci – jedná se o pojem cizince, zaměstnávání, 

subjektů pracovněprávního vztahu, rodinného příslušníka občana Evropské unie 

a nelegální práce. Jednotlivým druhům pobytu cizinců na území České republiky 

je věnována třetí kapitola. Cizinci mohou vyuţít několik druhů povolení k pobytu 

na území. Zvláštním povinnostem, které mají zaměstnavatelé v souvislosti 

se zaměstnáváním cizinců, se věnuje kapitola čtvrtá. Pátá kapitola se zabývá 

jednotlivými druhy povolení k výkonu zaměstnání, na základě kterých mohou cizinci 

na území České republiky pracovat. Důraz je kladen především na institut 

zaměstnanecké karty, avšak je věnován prostor také modré kartě, povolení k zaměstnání 

a vymezení skupin osob s volným vstupem na trh práce. Závěrečná kapitola se zaobírá 

nejčastějšími problémy souvisejícími se zaměstnáváním cizinců. Jde konkrétně 

o agenturní zaměstnávání, výkon nelegální práce, vysílání cizince na pracovní cestu 

a dopad vnitřních pokynů orgánů veřejné správy na přístup cizinců na trh práce. 
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Abstract 

The diploma thesis “Employment of foreigners” deals with the topic 

of legislation and proceedings concerning employment of foreigners in the Czech 

Republic. In the first place it is aimed at employment of foreigners that do not have 

nationality of European Union member states, member states of European Economic 

Area and Switzerland, but it also deals with employment of nationals of European 

Union member states. Different rules for access to labour market are set up for these 

two distinct groups of foreigners while for nationals of European Union member states 

the access is significantly easier. 

This diploma thesis is structured into six chapters. Chapter One deals 

with sources of law that are relevant for given topic – both on domestic 

and on international level. Chapter Two contains definitions of basic concepts that are 

essential for this thesis. These are concepts of foreigner, employment, subjects of 

employment relationship, family member of national of EU member state and illegal 

work. Chapter Three is aimed at particular types of residence of foreigners in the Czech 

Republic. Foreigners can use several different types of residence permits that allow 

them to stay in the country. Chapter Four deals with special obligations imposed on 

employers in connection with employment of foreigners. Chapter Five is concerned 

with particular types of permissions, according to which foreigners can work in the 

Czech Republic. Concept of employee card is highlighted, but other topics such as blue 

card, permission to work and definition of groups with free access to labour market are 

covered as well. Chapter Six deals with most frequent problems that are arising in the 

area of employment of foreigners – namely agency employment, illegal work, business 

trips of foreigners and the impact of internal guidelines of public authorities 

on the accessibility of labour market for foreign nationals. 
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