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1 Úvod 

Jednotný vnitřní trh Evropské unie byl původně zaloţen na čtyřech základních 

svobodách. Mezi tyto základní svobody patří volný pohyb zboţí, sluţeb, osob a kapitálu. 

V roce 2008 Evropská rada navrhla, aby k dosavadním čtyřem svobodám byla přidána pátá 

svoboda, a to volný pohyb poznatků. Volný pohyb osob se řadí mezi nejvýznamnější 

svobody a je v podstatě základním právem všech občanů Evropské unie. Volný pohyb osob 

je uplatňován nejen v rámci zemí EU, ale i zemích Evropského hospodářského prostoru  

a ve Švýcarsku. Základem volného pohybu osob je volný pohyb pracovníků. Volnému 

pohybu osob také napomáhá Schengenský prostor, který zaručuje občanům cestovat mezi 

členskými státy bez kontroly na hranicích. Nejprve byl zakotven princip volného pohybu 

pracovníků, později byla tato svoboda rozšířena i pro ekonomicky neaktivní osoby. 

Diplomová práce je zaměřena pouze na jednu tuto svobodu, kterou je volný pohyb 

osob, respektive volný pohyb pracovníků. Právem kaţdého občana EU je přestěhovat se do 

jiné členské země za účelem usadit se v této zemi a pracovat tam za stejných podmínek, 

jako občané té dané země. Toto právo zajišťuje, ţe občané EU mohou ţít, hledat si práci 

v jiné členské zemi, pracovat tam bez pracovního povolení a zůstat tam i po skončení 

pracovního poměru. V roce 2004 při vstupu České republiky a dalších devíti zemích do 

Evropské unie se občanům otevřely nové moţnosti svobodně se pohybovat a pracovat 

v rámci vnitřního trhu. Jedinou překáţkou byla tzv. přechodná období, která vůči České 

republice vyuţila většina původních zemí EU-15, kromě Velké Británie, Irska a Švédska. 

Hlavním cílem těchto opatření bylo chránit pracovní trhy před přílivem levné pracovní síly 

z nových členských zemí. Veškerá přechodná opatření pro pracovníky z České republiky 

skončila 30. dubna 2011. 

Cílem diplomové práce je na základě analýzy vymezit problematiku volného pohybu 

pracovníků v Evropské unii a zhodnotit jeho dopady pro Českou republiku. V rámci 

praktické části je stanovena hypotéza: V období let 2006 až 2013 došlo k výraznému 

zvýšení počtu Čechů migrujících za prací do EU/EHP a Švýcarska. 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se věnuje základním 

svobodám na vnitřním trhu Evropské unie. Je zaměřena na vývoj vnitřního trhu EU a jsou 
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zde definovány základní svobody vnitřního trhu, volný pohyb zboţí, sluţeb, kapitálu  

a především osob.  

Druhá hlavní kapitola je uţ konkrétně zaměřena na všeobecnou právní úpravu 

zaměstnávání pracovníků v EU. Je zde definován pojem pracovník v právu EU, a jaké 

sociální zabezpečení těmto pracovníkům přísluší, dále je zde uveden vznik a vývoj volného 

pohybu pracovníků, práva pracovníků z EU a jejich rodinných příslušníků a výjimky 

z práva volného pohybu pracovníků. V závěru kapitoly je definována síť EURES.  

Poslední kapitola je věnována analýze současného stavu na trhu práce v EU a také  

v České republice. Je zde analyzován vývoj pracovní migrace a politika zaměstnanosti 

v ČR a také vývoj počtu českých pracovníků v ostatních zemích EU, Evropského 

hospodářského prostoru a ve Švýcarsku a vývoj počtu cizinců na českém trhu práce 

v letech 2006 - 2013. 

Při tvorbě diplomové práce jsou vyuţity především odborné knihy a publikace, 

elektronické zdroje a interní materiály sítě EURES. Při zpracování informací z dostupných 

zdrojů jsou vyuţity základní vědecké metody - deskripce, především v druhé a třetí části 

práce, analýza, abstrakce a indukce pak především v poslední části práce.  

   



5 

 

2 Problematika vnitřního trhu se zaměřením na volný pohyb 

výrobních faktorů 

Vnitřní trh je prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboţí, 

sluţeb, osob a kapitálu v souladu s ustanovením Smluv. Představuje prostor, který se 

ekonomicky chová jako trh jediného státu, tzn., zahrnuje odstranění všech překáţek 

obchodu za účelem propojení národních trhů do jednoho trhu, konkrétně odstranění 

překáţek diskriminačních, ale i nediskriminačních a odstranění kontrol na státních 

hranicích. Podstatou vnitřního trhu EU jsou jeho čtyři základní svobody, volný pohyb 

zboţí, a to ve formě celní unie, volné poskytování sluţeb, volný pohyb osob a volný pohyb 

běţných plateb a kapitálu. Uskutečnění těchto čtyř svobod je zajištěna řadou společných 

politik (Svoboda, 2013). Společný trh byl postupně budován jiţ od roku 1957 aţ do roku 

1993. O vnitřním trhu neboli jednotném trhu je moţno mluvit aţ od roku 1993, kdy 

vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva. Koncepce vnitřního trhu navázala na společný 

trh a má za cíl dále naplňovat čtyři základní svobody. Mezi tři hlavní nástroje vytváření 

vnitřního trhu patří:  

 odstraňování vnitřních hraničních kontrol v EU, 

 harmonizace vnitrostátních předpisů, 

 princip vzájemného uznávání vnitrostátních standardů. 

Vytvoření vnitřního trhu patří mezi hlavní přínosy EU. Díky němu byly odstraněny 

tradiční bariéry trhu, např. obchodní, celní, technické, daňové, administrativní a jiné. Jako 

cíle programu vnitřního trhu jsou uváděny dva, a to politický a ekonomický. Cílem je 

přispět ke stále uţšímu propojení evropských národů, jak je konkrétně uvedeno 

v Preambuli Římské smlouvy (1957) a ekonomickou prosperitu zvýšit a udrţet, a to 

především odstraněním překáţek, které zabraňují vyuţití ekonomického potenciálu jeho 

účastníků, a díky tomu zvyšovat ţivotní úroveň a také kvalitu ţivota. Od svého zaloţení 

v roce 1993 jednotný trh vytvořil nová pracovní místa, více se otevřel konkurenci, přinesl 

přijatelnější ceny pro spotřebitele a také umoţnil podnikům a občanům velký výběr zboţí  

a sluţeb. Evropská unie pracuje na dalším zjednodušení předpisů, které nadále zabraňují 

občanům a podnikům v tom, aby z výhod jednotného vnitřního trhu vytěţili co nejvíce.  
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2.1 Vznik a vývoj vnitřního trhu 

Vytvoření společného trhu zakotvila jiţ Římská smlouva jako prioritní úkol 

zakladatelských států, původní termín jeho završení do konce roku 1969 se ukázal jako 

nemoţný. V roce 1968 sice došlo k odstranění cela kvót, a také byl zaveden společný celní 

sazebník pro obchodování se třetími zeměmi, ale obchodu mezi samotnými členskými 

zeměmi bránily odlišné národní technické předpisy. Pokroku při vytváření fungujícího 

vnitřního trhu bránily tři bariéry, které poprvé uvedla Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu 

v roce 1985: 

 fyzické – stále se udrţovaly kontroly osob a zboţí na vnitřních hranicích mezi 

členskými zeměmi, 

 technické – existoval velmi rozsáhlý rejstřík odlišných národních předpisů, který 

zabraňoval volnému pohybu zboţí, sluţeb i pracovníků, 

 fiskální – mezi zeměmi byly rozdíly v sazbách nepřímých daní, které deformovaly 

obchod. 

Země Unie si však uvědomovaly, ţe takto roztříštěná Evropa brání její 

konkurenceschopnosti především vůči USA a Japonsku a také omezuje její ekonomickou 

výkonnost. Velkou pozornost vyvolala v roce 1988 Cecchiniho zpráva, která ukazovala, 

jaké ztráty musí Unie nést díky nedokončenému vnitřnímu trhu, ročně aţ 6,5% HDP 

(Euroskop, 2015a). 

Důleţitým krokem bylo také vytvoření Schengenského prostoru. Tento prostor je 

zaloţený na základě Schengenské dohody, která byla podepsána v roce 1985 a představuje 

území, ve kterém je zaručena volnost pohybu osob. Došlo ke zrušení veškerých vnitřních 

hranic a k pouţití vnějších hranic ve všech zemích, které tuto dohodu podepsaly. Jsou zde 

vyuţívány společná pravidla a postupy ve vztahu k vízům pro krátkodobé pobyty, ţádosti  

o azyl a ochranu hranic. Také byla posílena spolupráce mezi policejními sluţbami  

a soudními orgány z důvodů zajištění bezpečnosti v rámci schengenského prostoru. 

Schengenská spolupráce byla začleněna do právního rámce Evropské unie na základě 

Amsterodamské smlouvy z roku 1997. Členy Schengenského prostoru nejsou všechny 

členské země Evropské unie. Důvodem je, ţe si nepřejí zrušit ochranu hranic, anebo 

nesplňují podmínky pro uplatňování schengenského acquis. 
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První dohoda byla podepsána 14. června 1985 mezi zeměmi Beneluxu, Německem  

a Francií, státy deklarovaly zájem na vytvoření zóny volného pohybu osob a zrušení 

kontrol na společných hranicích. Další úmluva byla vypracována a podepsána 19. června 

1990 tzv. Schengenská prováděcí úmluva, která stanovila opatření, které souvisely se 

zrušením kontrol a s potřebnými kompenzačními opatřeními (Euroskop, 2015b). 

V  roce 1995 byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích signatářských států a také 

vznikly společné vnější hranice, na které se provádějí imigrační kontroly pro Schengenský 

prostor. Byly přijaty nová pravidla, která se týkala víz, práv na azyl, kontrol na vnějších 

hranicích a aby byl moţný volný pohyb osob na území těch členských států, aniţ by došlo 

k porušení zákonů a pořádku. V současné době Schengenský prostor zahrnuje téměř 

všechny členské země EU kromě Rumunska, Bulharska, Kypru, Chorvatska, Velké 

Británie a Irska. Mezi země, které nejsou členy Evropské unie a jsou členy Schengenského 

prostoru, patří Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko (Europa, 2009a). 

Obr. 2.1 Mapa Schengenského prostoru 

 

Zdroj: Euroskop, 2015 
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o Schengenský informační systém (SIS) 

Tento informační systém slouţí ke zlepšení spolupráce a koordinace mezi policií  

a soudními orgány kvůli ochraně vnitřní bezpečnosti a především kvůli boji proti 

organizovanému zločinu. Prakticky jde o databázi, která je sdílena všemi členskými státy 

v schengenském prostoru. V tomto informačním systému jsou uvedeny informace  

o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a také informace o odcizených 

nebo pohřešovaných vozidlech a předmětech, jako např. doklady totoţnosti, osvědčení  

o registraci vozidla nebo statní poznávací značky (MZV ČR, 2015). Členské státy poskytují 

tyto informace do systému prostřednictvím vnitrostátních sítí (N-SIS) připojených 

k centrálnímu systému (C-SIS). Tento systém doplňuje síť, která je známá pod názvem 

SIRENE, která koordinuje kvalitu, zákonnost, odůvodněnosti a aktuálnost záznamů, které 

jsou vkládány do SIS.  

Jelikoţ je Schengenský informační systém v provozu jiţ od roku 1995, tak se začalo 

pracovat na novém systému, který má vylepšené funkce a je zaloţen na nové technologii. 

Tento nový informační systém byl spuštěn v dubnu roku 2013. SIS II představuje druhou, 

vyspělejší generaci SIS, nabízí nové funkce jako např. vyuţití biometrických prvků 

(fotografie, otisky prstů) a také zahrnuje evropský zatýkací rozkaz
1
 (MVČR, 2015b). 

Tento systém měl být zaveden jiţ v roce 2009, ovšem ukázalo se, ţe tento systém má 

mnoho problémů.  Zjistilo se to, kdyţ byl SIS II testován za provozních podmínek 

v omezeném počtu členských zemí. Jedním z problémů byla konzistence dat mezi centrální 

jednotkou a národními systémy, ale i celkový výkon a stabilita systému nesplňovala 

očekávání (Statewatch, 2009). 

Dalším důleţitým krokem při vytváření jednotného vnitřního trhu (dále JVT) bylo 

přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1987, který stanovil, ţe vnitřní trh by měl být 

na základě doporučení Bíle knihy dokončen do roku 1992. Jako rok dokončení JVT  je 

povaţován rok 1993, kdy bylo přijato 90 % návrhů Bílé knihy. Výsledkem bylo odstranění 

kontroly zboţí na vnitřních hranicích, vzájemné uznávání vysvědčení a diplomů 

umoţňující volný pohyb pracovníků a také svoboda pro usazování podnikatelů a volný 

                                                      
1
Evropský zatýkací rozkaz –  nahrazuje systém vydávání, a všem vnitrostátním soudním orgánům ukládá, 

aby prostřednictvím minimálních kontrol uznávaly ţádost o předání osoby, kterou podá soudní dvůr jiného 

členského státu (Europa, 2011b). 



9 

 

prostor pro poskytování sluţeb přes hranice, např. pro banky, pojišťovny, aj. Také se 

otevřel trh veřejných zakázek a odstranily se překáţky pro volné pohyby kapitálu mezi 

členskými zeměmi. V roce 1993 také Maastrichtská smlouva doplnila program vnitřního 

trhu o hospodářskou a měnovou unii. Lisabonská strategie, která byla vyhlášena v roce 

2000 jako program velkých reforem a změn na podporu ekonomické výkonnosti  

a konkurenceschopnosti, měla přispět k dobudování vnitřního trhu. V roce 2004 však 

Komise zhodnotila dosavadní výsledky jako neuspokojivé a navrhla upravený program do 

roku 2010 (Euroskop, 2015a). 

V roce 2006 Komise ohlásila, ţe bude provedena celková revize dosavadních přístupů 

k vnitřnímu trhu, podnětem tomu byly např. nevyhovující výsledky Lisabonské strategie  

a také mnoho kritických zpráv jako např. Wim Kokova zpráva z roku 2004. Komise byla 

vyzvána Evropskou radou, aby v druhé polovině roku 2007 předloţila ,,ambiciózní  

a komplexní přezkoumání jednotného trhu‘‘, s konkrétními opatřeními a návrhy. Změny, 

které přinesla Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 2009, se týkají 

především institucí Evropské unie, např. rozšíření pravomocí Evropského parlamentu nebo 

nové hlasování v Radě, vtáhnutí národních parlamentů do jednání o nových návrzích, které 

se týkaly legislativy. Důleţitou inovací Lisabonské smlouvy je přesné rozdělení pravomocí 

mezi Unii a členskými zeměmi. Lisabonská smlouva tyto pravomoci rozděluje do tří 

úrovní: 

 pravomoci výlučné – Unii je v určité oblasti svěřena výlučná působnost  

k přijímání závazných právních aktů (např. stanovení pravidel hospodářské 

soutěţe nezbytných pro fungování vnitřního trhu, celní unie, měnová politika, 

atd.) 

 pravomoci sdílené – Unie i členské státy mají v určitých oblastech pravomoc 

přijímat závazné právní akty (např. vnitřní trh, sociální politika, ţivotní 

prostředí, ochrana spotřebitele, atd.), 

 koordinace, doplnění nebo podpora činností členských zemí, aniţ by je Unie 

nahrazovala (např. ochrana a zlepšování lidského zdraví, kultura, cestovní 

ruch, vzdělávání, atd.). 
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Co se týká článků, které se týkají základních svobod vnitřního trhu, tak Lisabonská 

smlouva přebírá dřívější podobu a to prakticky beze změn. Zavádí pouţívání názvu vnitřní 

trh namísto pojmu společný trh a jednotný trh (Euroskop, 2015a). 

Vytváření vnitřního trhu EU je nepřetrţitým procesem, který nelze doposud povaţovat 

za dokončený. Důvodem je, ţe program vnitřního trhu musí neustále reagovat na podněty 

zvenčí, jako na klimatické změny, globalizaci, dopady hospodářské a finanční krize, atd.,  

a také vnitřní podněty (např. stárnutí populace, úprava a zjednodušování legislativy) 

(Euroskop, 2015a). 

Strategie Evropa 2020 je další desetiletá strategie, jejíţ zahájení proběhlo v roce 2010 

a nahrazuje Lisabonskou strategii. Mezi její hlavní cíle patří dosáhnout hospodářského 

růstu a větší zaměstnanost. Tato strategie nemá slouţit pouze pro překonání současné krize, 

ze které se zotavuje evropská ekonomika. Má také pomoci vyřešit nedostatky současného 

modelu hospodářského růstu a také vytvořit podmínky pro inteligentní a udrţitelný růst, 

který podporuje sociální začleňování. Za tímto účelem bylo v rámci strategie stanoveno pět 

hlavních cílů, které Unie musí do konce desetiletí dosáhnout, konkrétně jde o tyto cíle: 

 zaměstnanost – zvýšit zaměstnanost na 75% ve věkové kategorii od 20 do 64 let, 

 výzkum a vývoj – zvýšit investice do výzkumu a vývoje na 3% HPD Evropské 

unie, 

 změna klimatu a udrţitelné zdroje energie – do roku 2020 zvýšit energetickou 

účinnost o 20%, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20% a také sníţit 

emise skleníkových plynů o 20% (pokud k tomu budou vytvořeny podmínky tak  

i o 30%) ve srovnání se stavem v roce 1990, 

 vzdělávání – pod 10% sníţit míru nedokončení studia a ve věkové kategorii od 30 

do 34 let dosáhnout alespoň 40% podílů vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, 

 boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení – alespoň o 20 milionů sníţit počet lidí, 

kteří ţijí v chudobě a sociálním vyloučení anebo jsou na pokraji chudoby a hrozí 

jim sociální vyloučení (Evropská komise, 2015a). 

K dosaţení těchto cílů strategie Evropa 2020 mají přispět tři vzájemně se posilující 

priority, díky kterým mohou orgány EU a také vnitrostátní orgány členských zemí spojit 
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své úsilí v oblastech jako jsou např. digitální ekonomika, zaměstnanost, inovace, mládeţ, 

sniţování chudoby, průmyslová politika a také účinné vyuţívání zdrojů. Mezi tyto priority 

patří: 

 Inteligentní růst – cílem je rozvíjet ekonomiku zaloţenou na znalostech  

a inovacích, 

 Udrţitelný růst – podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku 

méně náročnou na zdroje, 

 Růst podporující začlenění – podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jeţ 

se bude vyznačovat sociální a územní soudrţností (Businessinfo, 2010). 

Ze strategie Evropa 2020 pro hospodářský růst vychází Evropská strategie 

zaměstnanosti. Cílem této strategie je, aby v Celé EU vznikalo více pracovních míst s vyšší 

kvalitou. Tato strategie poskytuje základ zemím EU, v jehoţ rámci si mohou vyměňovat 

informace, diskutovat o politikách zaměstnanosti a také je koordinovat. Vychází z roční 

analýzy růstu, která stanovuje priority EU pro nadcházející rok, a to s cílem zvýšit 

hospodářský růst a také zaměstnanost. Tento kaţdoroční proces, který svou činností 

podporuje Výbor pro zaměstnanost, sestává z těchto kroků: 

 zavedení společných priorit a cílů politik zaměstnanosti, tyto priority a cíle 

navrhuje Komise, schvalují vlády členských zemí a přijímá Rada EU, 

 vydávání Společné zprávy o zaměstnanost, která vychází z hodnocení situace 

ohledně zaměstnanosti v EU, z provádění hlavních směrů politik zaměstnanost  

a z posouzení programů reforem jednotlivých zemí Výborem pro zaměstnanost. 

Jako součást roční analýzy růstu ji zveřejňuje Komise a přijímá jí Rada EU, 

 vlády členských zemí a Komise předkládají Národní programy reforem (NRP)  

a následně provádí analýzu jejího souladu se strategií Evropa 2020, 

 Komise vydává na základě hodnocení NRP doporučení pro jednotlivé země. 

V reakci na vysokou nezaměstnanost v EU Evropská komise v dubnu roku 2012 

představila několik opatření, která by měla podpořit tvorbu nových pracovních míst, 

tzv. balíček týkající se zaměstnanosti. Evropská strategie zaměstnanosti se opírá  

o iniciativu strategie Evropa 2020 Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa a její 
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realizaci podporuje jak Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti (EEO), tak 

Program vzájemného učení (MLP) (Evropská komise, 2015b). 

Provádění a monitoring strategie Evropa 2020 probíhá v kontextu tzv. evropského 

semestru
2
 (Evropská komise, 2014a). 

o Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) 

Tento systém slouţí jako elektronický nástroj, který je určen pro podporu správní 

spolupráce v oblasti správních předpisů pro vnitřní trh. Jako první verze IMI systému byla 

vytvořena aplikace, která podporovala ustanovení směrnice o odborných kvalifikacích 

(2005/36/ES). Od prosince roku 2009 systém IMI podporuje také ustanovení o správní 

spolupráci uvedené ve směrnici o sluţbách (2006/123/ES). Evropská komise se pro 

zavedení tohoto informačního systému rozhodla na základě kladných zkušeností se 

systémem SOLVIT, který byl vytvořen pro účely efektivního řešení spolu v rámci 

vnitřního trhu (MPO, 2009). Cílem tohoto systému je sníţit správní zatíţení, odstranit 

některé praktické překáţky, které souvisejí především s odlišnou správní kulturou, 

s pouţíváním různých jazyků a s určením partnerů v ostatních členských státech a také 

zvýšit účinnost správní spolupráce v Evropě. 

IMI je zabezpečená internetová aplikace, která je přístupná správním orgánům ve 

všech státech Evropského hospodářského prostoru a podporuje všechny úřední jazyky 

Evropské unie. Tento systém má tři hlavní zásady: 

 jedná se o jednotný systém, který je vyvinutý tak, aby podporoval velký počet 

právních předpisů o vnitřním trhu a nebylo tedy nutno rozšiřovat informační 

systémy, 

 je dostatečně pruţný a zohledňuje rozmanitost správní kultury a struktury 

v Evropě, 

 neukládá členským státům dodatečné závazky v oblasti správní spolupráce 

(Europa, 2009b). 

                                                      
2
Evropský semestr-  jedná se o cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci EU. Během 

evropského semestru země EU koordinují své politiky v různých oblastech – mimo jiné hospodářské  

a fiskální politiky a politiky zaměstnanosti (Evropská rada, Rada Evropské unie, 2015). 
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2.2 Institucionální rámec vnitřního trhu 

Na správě vnitřního trhu se podílejí téměř všechny instituce Evropské unie. Hlavním 

iniciátorem legislativy vnitřního trhu je Komise, a to buď na základě vlastní iniciativy nebo 

také velmi často na základě doporučení Evropské rady nebo na ţádost Rady EU. 

Komise je v oblasti vnitřního trhu velmi důleţitá a má širší pravomoci. Komise je také 

výkonný orgán a má odpovědnost za ochranu hospodářské soutěţe na vnitřním trhu. Také 

můţe rozhodovat o porušení unijních pravidel a má pravomoci rozhodovat o sankcích. 

Dohlíţí na to, aby legislativa vnitřního trhu byla v členských zemích přijata správně  

a hlavně včas. Komise také smí podat stíţnost na členský stát, který se chová 

nedisciplinovaně. Komise je rozdělena na oddělení neboli Generální ředitelství, z nichţ se 

vnitřním trhem konkrétně zabývá Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání 

a malé a střední podniky (Euroskop, 2015c). 

Vrcholným politickým orgánem Unie je Evropská rada, která vymezuje strategii EU. 

Evropská rada dává podněty k úpravě zakládajících smluv, vyjadřuje se k vnějším vztahům 

EU také ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice. Skládá se z nejvyšších 

představitelů členských zemí, buď z hlav států, nebo z ministerských předsedů a schází se 

minimálně dvakrát ročně v Bruselu, popřípadě další setkání probíhají v předsednické zemi 

Rady EU. 

Rada EU projednává a schvaluje společně s Evropským parlamentem právní akty, 

které se vztahují k vnitřnímu trhu. Pro vnitřní trh je nejvýznamnější Rada pro 

konkurenceschopnost, která vznikla v roce 2002 sloučením Rady pro vnitřní trh, Rady pro 

průmysl a Rady pro výzkum. Podle probírané agendy se skládá z ministrů pro průmysl, 

výzkum, atd. (Euroskop, 2015d). Zpravidla se schází pětkrát aţ šestkrát ročně a projednává 

legislativu, která se týká vnitřního trhu, výzkumu a vývoje průmyslu. 

Další významnou institucí je Evropský parlament. Evropský parlament 

spolurozhoduje s Radou EU o přijetí legislativy vnitřního trhu. Rada EU tyto návrhy 

projednává ve výborech a na plénu. Také Soudní dvůr EU získal velký respekt, a to 

především za to, ţe řadou svých rozsudků odstranil překáţky rozvoje vnitřního trhu a také 

se postaral o jeho prohloubení. Co se týče konzultanství, tak je důleţitý Hospodářský  

a sociální výbor, který se vyjadřuje ve veškeré navrhované legislativě, která se týká 
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vnitřního trhu a předává k ní své stanovisko Komisi, Radě ministrů a Evropskému 

parlamentu (Euroskop, 2015c). 

2.3 Svobody vnitřního trhu 

Vnitřní trh Evropské unie zahrnuje jiţ zmíněné čtyři základní svobody, a to volný 

pohyb zboţí, sluţeb, osob a kapitálu. Evropská rada na zasedání podala v roce 2008 návrh, 

aby k dosavadním čtyřem svobodám byla přidána pátá svoboda, volný pohyb poznatků. 

V následující části práce budou tyto svobody více přiblíţeny. 

2.3.1 Volný pohyb zboţí 

Volný pohyb zboţí je jednou z klíčových svobod vnitřního trhu EU. Jedním 

z hlavních cílů bylo zajistit takové podmínky pro volný obchod zboţí mezi členskými 

zeměmi, aby obchod fungoval mezi členskými státy bez ohledu na hranice mezi nimi, tak 

jako probíhá uvnitř kaţdého státu. Volný pohyb zboţí je zakotven ve Smlouvě o zaloţení 

Evropského společenství a nabízí podnikům výhodu větších trhů a evropským občanům 

větší výběr za niţší ceny a to v otevřeném a konkurenčním prostředí. Tato svoboda se za 

stejných podmínek vztahuje jak na veškeré zboţí na trhu v rámci EU, tak i na zboţí 

z třetích zemí (Europa, 2015a). Mezi hlavní překáţky vzájemného obchodu patří, odlišné 

národní technické poţadavky, které se týkaly především průmyslových výrobků a potravin 

a rozdíly v národních sazbách daně z přidané hodnoty. Mezi nástroje, které 

umoţnily dosaţení volného pohybu zboţí, patří: 

 harmonizace celních sazeb, 

 zákaz diskriminace dovezeného zboţí vůči zboţí tuzemskému, tedy z důvodu jeho 

původu, 

 princip vzájemného uznávání vnitrostátních předpisů, především o kvalitě 

výrobků, 

 odstranění vnitřních hranic. 

Aby bylo moţno této svobody dosáhnout, bylo potřeba odstranit tarifní (zavedením 

celní unie a zákazem diskriminace v daňových oblastech) i netarifní překáţky (mnoţstevní 

a jim rovnoprávné opatření). Byl zaveden společný celní sazebník na základě nařízení 

Rady č. 950/68 v roce 1968, čímţ formálně došlo k završení vytvoření celní unie. 
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Vytvoření celního sazebníku znamenalo odbourání veškerých cel a dávek s podobným 

účinkem, a tedy vznik bezcelní zóny a tento sazebník je pravidelně Radou na návrh 

Komise měněn a doplňován. V současné době je společný celní sazebník začleněný do 

modernizovaného celního kodexu, který byl přijat nařízením EP a Rady č.450/2008 

(Šišková, 2012). Důleţitý je také princip vzájemného uznávání výrobků. K zavedení tohoto 

principu významně přispěl Soudní dvůr EU svým rozhodnutím v roce 1979. Šlo tehdy o 

spor Německa a Francie ohledně likéru Cassis de Dijon. Německo bránilo dovozu tohoto 

likéru, protoţe neodpovídal německým předpisům pro tento druh nápojů. Od té doby platí 

ve vzájemném obchodě pravidlo, ţe výrobek, který je legálně vyrobený a uvedený na trh 

v jedné členské zemi, musí mít neomezený přístup i na trhy všech ostatních členských států 

EU, bez ohledu na to, jestli odpovídá národním předpisům těchto členských států 

(Euroskop, 2015e). Existují případy, kdy můţe dojít k omezení vývozu či dovozu, 

k tomuto omezení můţe dojít v případě narušení: 

 veřejné mravnosti, 

 veřejného pořádku, 

 veřejné bezpečnosti. 

Také je moţno omezit vývoz či dovoz v důsledku ochrany zdraví a ţivota lidí, zvířat  

a rostlin nebo v důsledku ochrany národního kulturního pokladu, který má uměleckou, 

historickou nebo archeologickou hodnotu nebo také v důsledku ochrany průmyslového  

a obchodního vlastnictví. Volný pohyb zboţí mezi členskými státy je způsobilý stejně 

účinně omezit jak cla, kvóty a opatření s rovnocenným účinkem ale také daně, které jsou 

ukládané uvnitř členských států. Článek č. 110 odst. 1 Smlouvy o fungování EU  

(dále SFEU) stanovil, ţe členské státy nepodrobí přímo nebo nepřímo výrobky z jiných 

členských států jakémukoliv vyššímu vnitrostátnímu zdanění, neţ pro domácí výrobky. 

Obchod se zboţím uvnitř Unie představuje 72 % celého intraunijního obchodu, jen  

28 % připadá na obchod se sluţbami. Prostor volného pohybu zboţí se však liší od územní 

působnosti Smluv. Celní území EU je prostor, který je pokrytý společným celním 

sazebníkem a zahrnuje mimo jiné i Monako, Vatikán, San Maríno, Andorru, Turecko  

a také celé území Evropského hospodářského prostoru (Svoboda, 2013). 
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2.3.2 Volný pohyb sluţeb 

Volný pohyb sluţeb představuje dočasné poskytování a přijímání sluţeb v jiné 

členské zemi EU a to bez změny místa usazení. Předpokladem je tedy přechodné usazení 

v některém členském státě EU. Sluţba musí být v zásadě úplatná, unijní právo se tak 

nevztahuje např. na charitativní aktivity. Pravidla pro volný pohyb sluţeb se neuplatní na 

vnitrostátní situace, musí být vţdycky přítomný jistý příhraniční prvek. Tato svoboda je 

úzce spjata s realizací podnikatelských aktivita má velký hospodářský význam, jelikoţ 

tvoří 70 % HDP členských zemí EU, ovšem okolo 80 % sluţeb není stále uvnitř EU právně 

liberalizováno. Fyzická osoba můţe být ekonomicky aktivní a to buď jako zaměstnanec, 

neboli v závislém poměru, dále také jako samostatně výdělečně činný, neboli v poměru 

nezávislém, nebo prostřednictvím osoby právnické (Šišková, 2012). 

Volný pohyb sluţeb byl formálně uvolněn v roce 1970, ovšem s velkým omezením, 

jelikoţ bylo potřeba respektovat národní regulační předpisy hostitelské země, především 

pokud se jednalo o přístup k výkonu určitých profesí nebo oprávnění zřizovat a provozovat 

určité podniky jako např. banky a pojišťovny. Překonání těchto bariér vyţadovalo nejenom 

dohodu o uznávání kvalifikace, která byla nabyta v  jiné členské zemi, ale i harmonizaci 

podmínek pro vytváření a provoz podniků a ţivností (Euroskop, 2015f). Volný pohyb 

sluţeb je garantován i některým citlivým sluţbám, které mohou některé státy regulovat, 

nebo dokonce zakázat, jde např. o hazard, prostituci, nebo realizaci potratů. Pravidla  

o volném pohybu sluţeb v SFEU se nevztahují na veškeré sluţby, některé specifické 

oblasti podléhají zvláštní regulaci, jde např. o sluţby v oblasti dopravy. Zvláštní pravidla, 

především na úrovni sekundárního práva platí pro odvětví, ve kterých z historických 

důvodů nepůsobila hospodářská soutěţ. Tyká se to především státních monopolů  

např. telekomunikace a pošty, ţelezniční dopravy nebo energetiky. Pro tyto oblasti jsou 

vydávány tzv. sektorové směrnice, které je mají liberalizovat, odbourávat monopoly  

a umoţnit účinnou hospodářskou soutěţ (Šišková, 2012). Tak jako u ostatních svobod, tak  

i u volného pohybu sluţeb existují jistá omezení. Je zakázaná diskriminace jak přímá tak 

nepřímá a to na základě původu. Také platí výjimka, podle které se tato ustanovení 

nevztahují na činnosti, které jsou spjaty s výkonem veřejné moci a také z důvodu veřejné 

bezpečnosti, veřejného pořádku a ochrany zdraví. Zvláštní výjimka se můţe vztahovat i na 

obchod s vojenským materiálem. 
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V praxi platí, ţe tato svoboda je spojena s pohybující se osobou. Touto osobou můţe 

být buď podnikatel, a to v případech, kdy se poskytovatel sluţby přesouvá za svými klienty 

do jiného státu Unie, nebo klient v případech, kdy se příjemce přesouvá za poskytovatelem 

do jiné členské země Unie. Na základě těchto variant je moţno odlišit typy volného 

pohybu sluţeb, konkrétně: 

 aktivní svoboda poskytování sluţeb – poskytovatel z jedné členské země se 

přesouvá za účelem poskytnutí sluţby v jiné členské zemi, 

 pasivní svoboda poskytování sluţeb – jde o případ, kdy se příjemce z jednoho 

členského státu přesouvá za účelem vyuţití sluţby do jiného členského státu EU, 

 ,,ryzí‘‘ příhraniční pohyb sluţeb – jde o speciální případy, kdy se přes hranice 

pohybuje pouze samotná sluţba bez poskytovatele nebo příjemce. Obvykle se 

jedná o varianty spojené s vyuţitím moderních telekomunikačních technologií 

(např. telefon, televizní a rozhlasový signál.) 

Volný pohyb sluţeb a svoboda usazování jsou stanoveny v článcích 49 a 56 SFEU  

a jsou nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu. Tímto způsobem mohou hospodářské 

subjekty vykonávat stabilní, návaznou činnost v jedné členské zemi nebo ve více 

členských zemích nebo také dočasně nabízet sluţby v jiné členské zemi, aniţ by tam 

museli mít sídlo. Evropská unie proto usiluje o zajištění rámců pro tyto dvě zásady s cílem 

postarat se o bezproblémové fungování jednotného trhu sluţeb a to především 

přeshraničních sluţeb. Důleţitou součástí právní úpravy volného pohybu sluţeb je 

směrnice 2006/123/ES o sluţbách na vnitřním trhu tzv. Bolkensteinova směrnice, která se 

zaměřuje na odstranění překáţek obchodu a sluţeb a také usnadnění příhraniční činnosti 

(Europa, 2015b). Tato směrnice byla dlouho očekávaná a měla přinést liberalizaci volného 

pohybu sluţeb a přispět tak k ekonomickému růstu EU. Celý proces přijímání směrnice  

o sluţbách byl mimořádně komplikovaný a to především z těchto důvodů: 

 návrh obsahoval tzv. princip země původu, coţ je zásada, ţe k poskytování sluţeb 

kdekoli v EU by měl postačovat jeden ţivnostenský list nebo analogické oprávnění, 

 nová norma měla mít horizontální charakter, aţ na několik podstatných výjimek se 

měla vztahovat na poskytování v zásadě všech sluţeb. 
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S oběma těmito poloţkami měl problém především Evropský parlament, důkazem je i to, 

ţe k završení prvního čtení EP došlo aţ v únoru 2006, více neţ dva roky po předloţení 

návrhu a výsledkem bylo výrazné zredukování textu Komise. V dubnu 2006 byl předloţen 

revidovaný návrh, a princip země původu z textu byl odstraněn, nahradilo jej tzv. pravidlo 

svobody poskytování sluţeb (Euroskop, 2012). 

Směrnice byla nakonec přijata v prosinci roku 2006 a členské státy se zavázaly 

provést její implementaci do konce roku 2009. Proces implementace se však také neobešel 

bez potíţí, problémy s implementací mělo např. Řecko, Belgie, Francie, Irsko, Kypr, 

Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousku, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Velká 

Británie. Tři země (Rakousko, Německo a Řecko) byly dokonce symbolicky pokutovány 

(Euroskop, 2012). V ČR byl v rámci implementace přijat především zákon  

č. 222/2009 Sb., o volném pohybu sluţeb (Stehlík, Hamuľák a Petr, 2011). 

2.3.3 Volný pohyb kapitálu 

Volný pohyb zboţí, osob i sluţeb by byl nemoţný, kdyby nebyl doprovázen volným 

pohybem finančních prostředků. Nekontrolované pohyby kapitálu mezi členskými státy 

však mohou ohrozit stabilitu směnných kurzů, vyrovnanost platební bilance a také mohou 

mít vliv na hospodářskou politiku, kterou členské země koordinují. Volný pohyb kapitálu  

a plateb patří mezi nejmladší svobody v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie  

a to především z důvodů nejpomalejšího uvolňování kapitálového trhu v rámci Evropského 

společenství a Evropské unie (Šišková, 2012). 

Konkrétně volný pohyb kapitálu zahrnuje: 

 volný pohyb plateb – jde o platby za dovezené zboţí nebo sluţby a transfery peněz 

migrujících pracovníků, 

 volný pohyb kapitálu – zahrnuje, investice do nemovitostí, přímé a portfoliové 

investice, operace na finančních trzích (obligace a akcie), úvěry a půjčky, depozita, 

kolektivní investování a také pojištění. 

Zajištěním volného pohybu kapitálu a plateb se dají očekávat pozitivní důsledky pro 

optimální alokaci kapitálu, a to nejen uvnitř země, výhodnější podmínky pro získání úvěrů 

a výhodnější uloţení úspor a také rozšíření investičních aktivit. Vznikl tak prostor pro 
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celoevropské působení pojišťoven, bank, investičních fondů a akciových burz. I přes tyto 

očekávání liberalizace pohybu kapitálu postupovala poměrně pomalu a aţ v roce 1994 

došlo k úplnému uvolnění pohybu kapitálu mezi členskými zeměmi. Pomalejší rozvoj této 

svobody je také spojen se zdlouhavým uvolňováním kapitálových trhů a neochotou států 

k hlubší liberalizaci v této oblasti. Úplná liberalizace pohybu kapitálu byla zakotvena 

v Maastrichtské smlouvě. Tato smlouva výslovně zakazuje všechny omezení pohybu 

kapitálu mezi členskými státy a třetími zeměmi. Zakázaná jsou také veškerá omezení 

plateb. Maastrichtská smlouva také sjednotila problematiku volného pohybu kapitálu  

i volného pohybu plateb, které se do té doby výrazně odlišovaly, a z legislativně-

technického hlediska je upravila stejným způsobem. Pro obě tyto svobody zavedla 

nepodmíněný zákaz veškerých omezení volného pohybu kapitálu i volného pohybu plateb. 

Mezi nástroje, které umoţnily úplné uvolnění překáţek volného pohybu kapitálu, patří 

zavedení jednotné měny. Volný pohyb kapitálu se od ostatních svobod vnitřního trhu 

poněkud liší, a to především svojí územní působností, z teritoriálního hlediska se jedná  

o nejširší svobodu, která platí vůči všem investorům a tedy i na území mimo Evropské unie 

(Šišková, 2012). 

Přípustná jsou ochranná opatření jen ve výjimečných okolnostech, jako např., kdyţ 

pohyby kapitálu do třetích zemí nebo z těchto třetích zemí působí členské zemi velké 

potíţe ve fungování hospodářské a měnové unie. K zavedení těchto opatření je potřebný 

souhlas Rady. Došlo k harmonizaci bankovních poplatků uvnitř zemí eurozóny a vytvoření 

Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) v roce 2001 a to díky uvolnění pohybu 

kapitálu mezi členskými zeměmi. Volný pohyb kapitálu si také vynutil opatření, které 

zabraňovaly praní špinavých peněz (Euroskop, 2015g). Výjimky ze zákazu omezení 

volného pohybu kapitálu se od ostatních svobod poněkud liší, vykazují několik specifik. 

Kromě klastických důvodů, jako ochrana veřejné bezpečnosti nebo ochrana pořádku se zde 

objevují speciální výjimky, které jsou typické pouze pro problematiku volného pohybu 

kapitálu a plateb. Jedná se např. o otázky daňové kontroly, statistiky, fiskálního dohledu 

apod. 

Volný pohyb kapitálu je ve Smlouvě konstruován jako zákaz omezení překáţek, které 

by bránily přesunu finančních hodnot mezi členskými státy. Dnes je tento zákaz obsaţen 

v čl. 63 SFEU. Smlouva ukládá členským státům závazek vzdát se opatření, které by 
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mohly představovat překáţku volnému pohybu kapitálu a plateb (Stehlík, Hamuľák a Petr, 

2011). 

2.3.4 Volný pohyb pracovníků a volný pohyb osob 

Zajištění volného pohybu ekonomicky činných osob bylo uţ od počátku cílem 

integrace ES/EU. Tato svoboda zahrnuje nejen zákaz omezení pohybu ve smyslu 

přemístění se do jiného členského státu, ale také zákaz diskriminace v rámci jejich 

působení na území hostitelského státu. Původně se dle Římské smlouvy uvolnění týkalo 

pouze ekonomicky činných osob (zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných)  

a postupně se tento okruh rozšiřoval. Volný pohyb pracovníků bude podrobněji popsán 

v následující kapitole. Reálně toto uvolnění nepřineslo výrazný pohyb obyvatel a to 

především za účelem práce, proto Jednotný evropský akt v roce 1987 začal volný pohyb  

a pobyt rozšiřovat i pro ekonomicky neaktivní osoby. Šlo především o studenty, důchodce 

a další osoby bez ekonomického statusu. Toto uvolnění se projevilo ve Smlouvě o EU, 

která vytvořila institut občanství EU. 

Občanství Evropské unie zastřešuje úsilí o vytvoření občanského rozměru integrace, 

a to jak snahou o zajištění lepšího respektování unijního acquis ze strany veřejnosti, tak 

posílením účasti občanů při tvorbě evropského práva. Toto občanství přinesla 

Maastrichtská smlouva a následně Amsterodamská smlouva toto občanství prohloubila. 

Občanství Unie je zakotveno v článku 17 Smlouvy o zaloţení ES: ,,Každá osoba, která má 

státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie nenahrazuje, nýbrž 

doplňuje státní příslušnost členského státu‘‘ (Euroskop, 2015h). Judikatura Soudního 

dvora EU výrazně pomohla rozvoji unijního občanství. Zdůraznil výlučnou pravomoc 

členských států při určování podmínek nabývání a pozbývání státního občanství. 

Lisabonská smlouva rozměr integrace dále posílila. Kromě nových institutů jako evropská 

občanská iniciativa se přímá vazba mezi občanem EU a integračním procesem upevnila  

a to díky posílení postavení Evropského parlamentu.  

Podmínky nabývání a pozbývání občanství určují jednotlivé členské státy, přičemţ 

některá omezení mohou vyplývat právě z mezinárodních závazků, např. z Evropské 

úmluvy o státním občanství (Šišková, 2012). Občanství EU je vţdy odvozováno od 

občanství určitého členského státu a toto občanství je rozšířeno o nově přiznaná občanská 
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práva. Také občané, kteří mají dvojí občanství a alespoň jedno z nich je občanství 

členského státu EU, jsou občany EU a mají z toho vyplývající práva. Ovšem udělení nebo 

přiznání občanství konkrétního členského státu je výhradně v kompetenci toho daného 

státu a je definováno v národní legislativě (Euroskop, 2015h). 

V současné době je moţno strukturovat ustanovení, které se týká volného pohybu osob 

následovně: 

 volný pohyb občanů EU, 

 volný pohyb pracovníků/osob hledajících práci, 

 volný pohyb fyzických/právnických osob při realizaci svobody usazování, 

 volný pohyb fyzických/právnických osob při realizaci volného pohybu sluţeb 

(Stehlík, Hamuľák a Petr, 2011). 

Důleţití jsou rodinní příslušníci, kteří také vyuţívají práva volného pohybu. Směrnice 

2004/38 rozlišuje kategorie beneficientů na primární, sekundární a komplementární. 

Rozdílnost se projevuje především u práva pobytu: 

 primární – patří mezi ně občané EU, 

 sekundární – zde se řadí rodinní příslušníci bez ohledu na státní příslušnost, 

 terciální neboli komplementární – osoby, které nejsou sekundárními oprávněnými, 

ale z důvodů např. finanční nebo pečovatelské závislosti byl ověřen osobní vztah 

k občanu EU (Svoboda, 2013). 

Existují výjimky, resp. přípustná omezení volného pohybu občanů, které jsou 

stanovené přímo v primárním právu a také jsou dále rozpracovány ve směrnici 2004/38. 

Mezi tyto výjimky patří veřejný pořádek, veřejná bezpečnost a ochrana zdraví. Obsah 

práva volného pohybu spočívá v široce interpretovaném právu vstupu a výstupu z území 

kaţdého členského státu a to především: 

 právo opustit své vlastní území – kaţdý občan má právo opustit jakékoliv území, 

včetně svého území. Členské země nemají právo za tímto účelem vydávat ţádná 

výjezdová víza a jsou povinni jim vydat občanský průkaz nebo pas, jehoţ platnost 

nesmí být kratší neţ 5 let; 
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 právo vstupu na území – členské státy musí přijmout jakéhokoliv občana EU a to 

pouze na základě předloţení platného průkazu totoţnosti. Vstupní víza jsou 

zakázána; 

 právo pobývat na území členského státu – toto právo se liší podle délky pobytu  

a tona: 

o přechodný pobyt  - jde o pobyt do 3 měsíců, jde o právo bez jakýchkoliv 

formalit na základě průkazu totoţnosti, toto právo ale nezakládá právo 

na sociální dávky, ţádná migrující osoba nesmí být pro hostitelský stát 

přítěţí, coţ vychází ze zásady nediskriminace, 

o dlouhodobý pobyt – zde se jedná o pobyt od 3 měsíců do 5 měsíců. 

Tento pobyt zahrnuje uţ i některé sociální dávky, pracovníci a OSVČ 

nemusí dokazovat, ţe mají sociální a zdravotní pojištění, osoby, které 

pro sebe a pro své příbuzné mají dostatek prostředků, vzdělávající se 

osoby s dostatečnými prostředky a zdravotním pojištěním a rodinní 

příslušníci, kteří splňují některou z výše uvedených podmínek, 

o trvalý pobyt – jedná se o pobyt nad 5 let, jde o právo občanů EU a jejich 

rodinných příslušníků, kteří na území daného státu legálně a nepřetrţitě 

pobývají 5 let. Můţe zde být dočasná absence do 6 měsíců ročně nebo 

také delší absence z důvodu povinné vojenské sluţby nebo z důvodu 

těhotenství, nemoci atd. Právo trvalého pobytu osvědčuje doklad  

o trvalém pobytu, vydávaný na 10 let, který se automaticky obnoví 

(Svoboda, 2013). 

2.3.5 Volný pohyb poznatků 

Výsledky Lisabonské strategie, jejíţ hodnocení proběhlo v roce 2004, byly 

neuspokojivé a prokázalo se, ţe v době globalizace, v niţ se objevují na světovém trhu 

noví aktéři s rostoucí ekonomickou silou, a také v době, kdy došlo k masovému rozšíření 

nových informačních technologií, závisí postavení zemí v globálním soupeření na nových 

faktorech. Od té doby se hovoří v zemích EU o tzv. znalostním trojúhelníku, který tvoří 

výsledky vědeckého výzkumu, dosaţená úroveň vzdělání společnosti a rychlost zavádění 

nových poznatků do praxe a inovace. V těchto všech oblastech Evropa zatím zaostává, 
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především oproti USA. Jedna z příčin je, ţe vnitřní trh na zmíněné výzvy reaguje zatím 

nedostatečně a chybí mu mechanismus, který by podněcoval k větší inovační činnosti  

a který by posunul Evropu na přední místo v konkurenceschopnosti a ekonomické 

výkonnosti (Euroskop, 2015i). 

Proto Evropská rada na zasedání v roce 2008 navrhla, aby se k dosavadním svobodám 

přidala pátá svoboda, a to volný pohyb znalostí. Mezi aktivity, které nová svoboda zahrne, 

např. patří: 

 přitáhnout do Evropy kvalitní vědce z třetích zemí, 

 posílit mobilitu vědeckých pracovníků, studentů, akademiků přes hranice členských 

zemí, coţ má omezit roztříštěnost vědeckého úsilí a zvýšit jeho výsledky, 

 zajistit transfer vědeckých poznatků do praxe, především propojením univerzit 

spotřebami podnikové sféry, 

 vybudovat moderní vědeckou infrastrukturu, která bude zahrnovat špičková 

pracoviště srovnatelné s předními světovými centry, 

 zajistit volný přístup ke znalostem a inovacím, 

 ochraňovat průmyslové a duševní vlastnictví, především také přijetím patentu 

Společenství. 

Tato pátá svoboda by měla Evropské unii napomoci k přechodu ke znalostní 

společnosti a také udrţet důstojné postavení v globální soutěţi (Euroskop, 2015i). 
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3 Volný pohyb pracovníků v Evropské unii 

Dlouhodobým cílem Evropské unie je zajistit volný pohyb pracovních sil v rámci EU 

a také zamezit diskriminaci, která je zaloţena na státní příslušnosti zaměstnance. Kaţdá 

osoba, která pochází z členského státu Evropské unie má právo na přístup k zaměstnání  

a jeho vykonávání na území jiné členské země. Stejně tak i zaměstnavatel má právo 

rozlišovat nabídky, uzavírat nebo i provádět pracovní smlouvy s evropskými občany, kteří 

pocházejí z jiných členských států. Ţádný z vnitrostátních předpisů nesmí omezovat 

nabídku zaměstnání ani přístup k zaměstnání a jeho vykonávání evropskými občany, kteří 

pocházejí z jiných členských států. Také směrnice zakazuje jakékoli ustanovení, které by 

evropské občany mohlo vystavit: 

 omezenému rozšíření nabídek zaměstnání, 

 zvláštním postupům při náboru zaměstnanců, 

 zvláštním podmínkám pomoci při hledání práce a také při zařazení pracovníků do 

evidence u orgánů práce. 

Právo volného pohybu pracovníků původně bylo zakotveno v článku 48 EHS  

a původní znění v podstatě přetrvalo do dnešní podoby, konkrétně ve článku  

45 SFEU.V současné době je stěţejní nařízení Rady a Evropského parlamentu č. 492/2011 

z 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Europa, 2011a). 

Poslední přechodná omezení volného pohybu pracovníků pro státy, které přistoupily 

k Evropské unii 1. května 2004, skončily v roce 2011 po 7 letech od jejich přistoupení. Od 

tohoto data smí pracovníci, kteří pocházejí z těchto členských zemí plně vyuţívat svobody 

volného pohybu pracovníků v EU (Král et al, 2012).  

3.1 Pojem pracovník v právu EU 

Pracovník neboli migrující pracovník je samostatný pojem práva EU, je nezávislý na 

definicích vnitrostátního práva. Samotná SFEU jeho definici neobsahuje, pracovník dle  

čl. 45/2 SFEU dle judikatury Soudního dvora EU je ,,osoba, která po určité časové období 

vykonává za odměnu pro jiného určitou činnost, a to pod jeho řízení‘‘. Toto vymezení 

poskytl Soudní dvůr a to konkrétně v případu Lawrie-Blum v. Land Baden 
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Württembergz roku 1986. Soud stanovil, ţe učňovský učitel je také povaţován za 

pracovníka podle článku 39 Smlouvy o ES. Soudní dvůr EU navrhl následující  

test: základním rysem zaměstnaneckého vztahu je, kdyţ osoba vykonává sluţbu 

hospodářské hodnoty pro a pod vedením jiné osoby a dostává za to odměnu  

(Janků a Janků, 2009). 

 Je potřeba mít na paměti, ţe obsah pojmu pracovník je dán unijním právem a nemusí 

přesně odpovídat národnímu konceptu. Do unijního konceptu jsou zahrnuty i osoby, které 

pracují na částečný úvazek, i kdyţ jejich plat je niţší neţ minimální mzda. Soudní dvůr 

však uvedl, ţe předmětná práce musí být skutečnou aktivitou, nikoliv činností natolik 

malého rozsahu, ţe se vlastně jedná o aktivity vedlejší a doplňkové povahy. Koncept 

pracovníka zahrnuje také osoby, kterým je mzda vyplácena v nepravidelných termínech, 

anebo také v proměnlivé výši (např. u rybářů, kteří jsou odměňováni podílem z prodeje 

svých úlovků). Svoboda pohybu se vztahuje i na osoby, které se o práci v jiném členském 

státě skutečně ucházejí, ovšem některé jejich práva mohou být omezena, např. v případě 

práce ve veřejné správě (Šišková, 2012). Mezi znaky pojmu pracovník patří: 

 příslušnost ke členskému státu EU nebo státu EHP – státní příslušnost se určuje 

podle práva příslušné členské země. K získání statutu pracovníka EU nestačí, jen 

aby příslušník třetí země na území jednoho členského státu jen legálně pracoval 

nebo tam měl dlouhodobý pobyt, 

 skutečný výkon práce – hospodářské činnosti – můţe se jednat i o sníţený úvazek 

pokud nešlo jen o práci fiktivní nebo minimální, zahrnuje to např. sport, 

především pokud je provozován profesionálně nebo práce pro náboţenskou 

společnost za malou odměnu, která navíc není vypočítávána dle provedené práce  

a také výkon funkce statutárního orgánu obchodní společnosti. Naopak nezahrnuje 

např. zcela terapeutickou práci, která je součástí léčebného programu nebo 

protidrogové závislosti, protoţe to není činnosti s ekonomickým účelem, 

 mzda, i kdyţ je i pod vnitrostátní minimální mzdou nebo je proměnlivá 

v závislosti na výkonu nebo je placená v naturáliích, 

 řízení jinou osobou - právní povaha vztahu mezi zaměstnavatelem  

a zaměstnancem je nerozhodná, 
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 po přiměřenou dobu – pro případy, kdy trvání částečného pracovního poměru bylo 

mimořádně krátké, Soudní dvůr EU stanovil principy vyhodnocení přiměřenosti, 

ale vyhodnocení těch konkrétních situací ponechal na vnitrostátních soudcích.  

Naopak pojem migrujícího pracovníka nezahrnuje: 

 situace bez evropského prvku, 

 příslušníky zámořských zemí a území – jsou sice občané některého členského 

státu EU, ale zásadně nemají právo volně vstupovat nebo pobývat za účelem 

výkonu pracovního poměru, 

 příslušníky třetích – nečlenských zemí – nemají právo volného pobytu a vstupu na 

území EU, pokud tak nestanoví zvláštní dohoda, kterou EU s takovým státem 

uzavřela, např. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru. Soudní dvůr EU 

obvykle odmítá přímou aplikovatelnost těchto dohod o pohybu pracovníků, 

protoţe tato ustanovení nejsou nepodmíněná a dostatečně přesná, ale související 

prováděcí rozhodnutí Rady přidruţení přímo pouţitelná být mohou, 

 zaměstnance společností se sídlem v jiném členském státě, jeţ benefitují z volného 

poskytování sluţeb nebo svobody usazování a ne volného pohybu pracovníků tím, 

ţe na území jiného členského státu poskytují sluţby, a to proto, ţe beneficiantem 

je společnost, ne její zaměstnanec, 

 uchazeči o zaměstnání – ti však mají dle principu rovného zacházení právo na 

některé sociální dávky jako tuzemci, 

 zaměstnání ve veřejné správě (Svoboda, 2013). 

3.2 Historický vývoj volného pohybu pracovníků v EU 

Zavedení volného pohybu pracovníků a také všech občanů byl v programu vnitřního 

trhu velmi revoluční poţadavek. V platnosti je jiţ od roku 1968, do té doby se ţádné 

integrační seskupení k takovému kroku neodhodlalo. Do té doby bylo potřeba pro 

překročení hranic mít u sebe platný pas a také platné vízum, o které bylo nutno ţádat  

a většinou také platit a na hranicích mezi zeměmi existovala kontrola osob a jejich 

zavazadel. 
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Odstranění těchto všech překáţek mělo vézt k usnadnění hledání lepších ţivotních  

a taky pracovních podmínek, ke zvyšování kvalifikace a také aby lidé měli právo pracovat, 

usadit se a ţít ve kterémkoliv členském státě. Mělo to také napomoci zemím s nedostatkem 

pracovních sil a zemím, které měly naopak přebytek pracovních sil. Důleţitým důvodem 

také bylo, ţe to mělo přispět k uţšímu spojení evropských národů a k vzájemnému 

porozumění a poznání. Dle Římské smlouvy se původně uvolnění týkalo pouze 

ekonomicky činných osob, neboli zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. 

Postupně se však tento okruh rozšiřoval, v roce 1987 Jednotný evropský akt tuto svobodu 

otevřel také pro studenty, důchodce a také osoby, které ţijí z nezávislých příjmů. Později 

Maastrichtská smlouva zavedla občanství Unie. Prvotním krokem bylo odstranit 

diskriminaci pracovníků na základě jejich státní příslušnosti a to při přijímání do práce, při 

přeřazování, odměňování, anebo úpravě pracovních podmínek (Euroskop, 2015j). 

K rozšíření zákazu diskriminace došlo díky Amsterodamské smlouvě. Tato smlouva 

tento zákaz rozšířila také z důvodu pohlaví, etnického nebo rasového původu, světového 

názoru, víry nebo sexuální orientace. Důleţitou zásadou se stalo tzv. národní zacházení, 

které znamená, ţe osoby z kteréhokoliv členské země mají stejná práva a povinnosti jako 

osoby hostitelské země. Omezení byla moţná pouze ve dvou případech, a to v případě 

porušení veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku a veřejného zdraví anebo v případě 

zaměstnání ve veřejných sluţbách. Později, od roku 1994, se tato svoboda rozšířila také na 

osoby, které pocházejí ze zemí EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko).  

Zásady, které jsou uplatňované u volného pohybu pracovníků, se vztahují také na 

právo vstupu a pobytu obchodníků, ţivnostníků, podnikatelů, řemeslníků a příslušníků 

svobodných povolání. Svoboda volného pohybu pracovníků se propojuje se svobodou 

volného poskytování sluţeb. U prosazování volného pohybu pracovníků bylo potřeba najít 

odpověď na dva problémy: 

1. jak se bude uznávat odborná kvalifikace, která byla získána v jiném členském 

státě, 

2. jak bude vyřešeno sociální zabezpečení osob pracujících v jiném členském státě. 

Bylo důleţité, aby byla dána záruka, ţe díky přechodu za prací do jiné členské země 

občané neztratí práva a nároky, které získali v domovské zemi. Tato situace je ošetřena tak, 
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ţe nároky, po které pojištění trvá, se sčítají, ať uţ pracovník pracuje ve kterékoliv členské 

zemi. Důchody, které občan nabyl v kterékoliv členské zemi, se vyplácejí oprávnění osobě, 

i kdyţ pobývá v jiné členské zemi (Janků a Janků, 2009). 

Uznávání nabytých kvalifikací se ukázalo jako velmi sloţitý problém, je to dáno tím, 

ţe mezi zeměmi existují rozdíly, co se týče nutných poţadavků k získání určité kvalifikace 

a tím také i oprávnění tu danou činnost vykonávat. Aţ do konce 80. let převládal sektorový 

přístup: coţ znamená, ţe byly přijímány směrnice, které stanovovaly podmínky pro 

uznávání vysvědčení a diplomů získaných v jiných členských státech. Především šlo  

o regulovaná povolení v sektoru zdravotnictví, konkrétně se to týkalo lékařů, dentistů, 

lékárníků, veterinářů, porodních asistentů, zdravotních sester ale také architektů. Členské 

státy si uznávaly vzájemně diplomky na základě předchozí harmonizace. Později od 90. let 

byl sektorový přístup postupně nahrazen přijímáním obecných (rámcových) směrnic. Bylo 

tak např. rozhodnuto o vzájemném uznávání vysokoškolských diplomů o úspěšném 

ukončení tříletého studia (1990) nebo o vzájemném uznávání vysvědčení o zakončení 

středoškolského či odborného vzdělání (1992). Od roku 2007 bylo nahrazeno celkem  

15 starších směrnic, které se týkaly regulovaných profesí konsolidované směrnice.  

U regulovaných profesí však není uznávání automatické, zaměstnavatel je oprávněn 

poţadovat šestiměsíční praxi anebo sloţení zkoušky, v případě, ţe se úroveň získané 

kvalifikace velmi liší. 

Uznávání kvalifikace platí také v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu a od roku 2002 

také ve Švýcarsku. Přesto, ţe byla odstraněna diskriminace a také jiné bariéry, je mobilita 

pracovníků zemí Evropské unie přes hranice nízká. Pohybu pracovníků přes hranice 

napomohlo zavedení evropského zdravotního průkazu, který poskytuje přístup 

k lékařskému ošetření ve všech členských státech a to bez dřívějšího papírování (Euroskop, 

2015k). 

3.3 Specifická práva pracovníků na volný pohyb a pobyt 

Specifická práva jsou zakotvena v čl. 45 – 46 SFEU a provedena především nařízením 

492/2011, 883/2004 a 77/2005 o aplikaci reţimu sociálního zabezpečení pro pracovníky  

a členy jejich rodin, kteří se pohybují po EU. Jedná se především o práva přístupu 

k zaměstnání, o právo na nediskriminaci při výkonu práce a také o otázky sociálního 
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zabezpečení. Omezení mohou spočívat v diskriminaci, co se týče státní příslušnosti, ale  

i z jiných důvodů. Soudní dvůr EU věnuje pozornost jakýmkoliv překáţkám volného 

pohybu. 

3.3.1 Nediskriminace z důvodu státní příslušnosti 

Volný pohyb pracovníků zahrnuje zrušení jakékoliv diskriminace zaloţené na státní 

příslušnosti podle článku 45/2 SFEU. Příslušníci EU mají tedy stejné postavení při přístupu 

k zaměstnání jako příslušníci přijímajícího členského státu (čl. 1, nařízení 492/2011  

o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie). Bez diskriminace i při nabídce zaměstnání  

a také uzavírání pracovních smluv i bez jiné diskriminace, která přímo nebo nepřímo 

vyplývá ze správních předpisů nebo praktik, např. zákaz zveřejňování volných míst v tisku 

nebo nábor cizích státních příslušníků v rámci jiného řízení, atd. Nepřímá diskriminace 

byla zaznamenána např. v případu 13/69 Württembergische Milchverwertung – Südmilch-

AG versus Ugliola v roce 1970. Soudní dvůr EU uvedl, ţe německá legislativa stanovící, 

ţe pouze vojenská sluţba v Bundeswehru (v německé armádě) se počítá jako náhradní 

zaměstnání pro započtení do sluţebního věku, důchodu a pro účely zajištění práce. 

Nepřímo tedy zavádí diskriminaci pouze ve prospěch vlastních příslušníků, neboť sluţba 

v Bundeswehru je splněna větším počtem německých občanů neţ příslušníků jiných států 

EU (Janků a Janků, 2009). 

Povoleny jsou pouze: 

 poţadavky na jazykové znalosti, v případě, pokud to je nutné k výkonu zaměstnání, 

 test profesních znalostí pro občany z cizích zemí před uzavřením pracovní 

smlouvy, ale pouze pokud to bylo výslovně oznámeno při nabídce zaměstnání  

a v dané oblasti nedošlo k harmonizaci uznávání rovnosti vzdělávání mezi 

členskými zeměmi. Ovšem musí to být spravedlivé ve vztahu k nutnému stupni 

znalostí kvalifikace vyţadované pro konkrétní pracovní místo, 

 přechodná omezení, která vyplývají z přístupových smluv. 

Jakákoliv disproporční překáţka volnému přístupu k zaměstnání v jiném členském 

státě je zakázána i v případě kdy je tato překáţka výsledkem nerozdílně aplikovatelného 
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neboli nediskriminačního ustanovení pro tuzemce i cizozemce. Povoleny jsou pouze 

nediskriminační překáţky, které jsou odůvodněné tzv. kategorickými poţadavky. 

3.3.2 Uznávání diplomů a kvalifikací 

Všechny státy EU podmiňují výkon určitých profesí na svém území získáním určitého 

vzdělání, kvalifikace, praxe nebo členství v nějaké profesní organizaci. Výkon povolání 

v jiné členské zemi neţ tam, kde odborná kvalifikace byla získána, je moţný pouze tehdy, 

pokud tyto poţadavky byly v přijímajícím státě uznány. V EU toto uznávání probíhá podle 

následujících zásad: 

 základem vzájemného uznávání diplomů a kvalifikačních poţadavků v EU je 

systém harmonizace obecný nebo sektorový. Moţnost členských zemí autonomně 

upravovat tyto poţadavky pro subjekty EU ale je však značně omezena, 

 i kdyţ jeden členský stát uzná tuto kvalifikaci z jiného členského státu, neznamená 

to, ţe na základě čl. 49 SFEU jsou i ostatní členské země povinny tuto kvalifikaci 

uznat, 

 sám článek 49 SFEU nezakládá nárok na automatické uznání kvalifikace, 

 pokud přijímající stát neuznal konkrétní kvalifikaci, ale ani netransponoval 

příslušnou harmonizační směrnici včas nebo řádně, lze podle čl. 49 SFEU povolit 

nárok na uznání cizí kvalifikace, tj. uplatnit přímý účinek, 

 jestliţe byla kvalifikace členským státem uznána k jednomu účelu (např. k zaloţení 

podniku), musí být uznána i pro ostatní účely, např. k sociálním účelům, 

 rozlišuje se akademické a profesní uznání diplomů. Akademické uznávání je 

uznávání dokladů neboli diplomů o vzdělání pro přístup k dalšímu studiu ve 

vzdělávacích zařízeních a je upraveno jen právem jednotlivých států. Právo EU 

upravuje pouze právo profesní. Toto právo se zaměřuje na posouzení znalostí  

a schopností konkrétní osoby, jeţ se dokládají jak doklady o kvalifikaci (např.  

o vzdělání), tak dokladem o konkrétním výkonu činnosti (Svoboda, 2013). 

Na obory, pro které nedošlo k přijetí zvláštních sektorových směrnic, se uplatní obecný 

systém podle směrnice 2005/36, která obsahuje několik stupňů a úrovní kvalifikací. Uznání 
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kvalifikace není automatické, podle obecného reţimu uznávání, k němuţ dojde jen tehdy, 

pokud případ spadá do jedné z následujících kategorií: 

 osoba splňuje předpoklady pro výkon práce ve svém domovské zemi, a orgány této 

země toto osvědčily, a úroveň kvalifikace v domovské zemi je maximálně o jeden 

stupeň niţší neţ v hostitelském státě. Pokud v domovské zemi není vyţadována 

kvalifikace, je potřeba doloţit výkon dané činnosti po dobu dvou let v rámci 

posledních 10 let, větší rozdíly mezi těmito dvěma státy mohou odůvodnit tzv. 

vyrovnávací opatření, např. zkouška nebo adaptační období (podle článku 13 a 14 

směrnice 2005/36), 

 u profesí, u nichţ je poţadována namísto odborné kvalifikace jen odborná praxe, 

pro uznání stačí, ţe ţadatel takovou činnosti jiţ vykonával ve svém domovském 

státě (čl. 16 směrnice 2005/36), 

 co se týče oblasti zdravotnictví a architektury je vyţadována nejen odborná 

kvalifikace, ale také i dostatečná odborná praxe, podmínky se však liší  

u konkrétních profesí (čl. 21 směrnice 2005/36). 

Také existuje povinnost dostatečných jazykových znalostí pro výkon činnosti 

v hostitelském státě (čl. 53 směrnice 2005/36). Srovnávání kvalifikací pro zaměstnavatele, 

zaměstnance ale také i pro vzdělávací instituce od roku 2012 má napomoci společný 

Evropský referenční rámec pro kvalifikaci. V současné době však jiţ funguje jednotný 

rámec EU pro transparentnost kvalifikací a schopností, tzv. Europass (Svoboda, 2013). 

Některá zaměstnání podléhají tzv. sektorové harmonizaci. 

Povolání advokáta je jediné zaměstnání, které vyţaduje sektorovou harmonizaci  

a speciální úpravu dvou směrnic. 

 směrnice 77/249 se týká pouze volného poskytování právních sluţeb a zakládá 

vzájemné uznávání nikoliv diplomů, ale advokátní kvalifikace. Advokát, který je 

způsobilý vykonávat své povolání v jedné členské zemi, můţe zastupovat  

a obhajovat klienty i v jiné členské zemi, aniţ by musel měnit sídlo a aniţ by se 

musel zapsat u příslušné komory. Nicméně musí respektovat profesní a stavovská 

pravidla země svého původu i té země, kde k poskytování sluţeb dochází, 
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  směrnice 98/5 o podnikání advokáta uděluje kterémukoliv advokátovi z jiného 

členského státu právo trvale vykonávat svoje povolání v jiné členské zemi na 

základě původního profesního titulu, pokud je zapsán u příslušného orgánu 

přijímajícího státu. Je podřízen dvojím stavovským pravidlům a můţe mu být 

přikázáno spolupracovat s místním advokátem. Směrnice však neumoţňuje od 

okamţiku usazení uţívat advokátní označení přijímajícího státu. Teprve po 3 letech 

skutečného a pravidelného výkonu povolání smí advokát poţádat o plné začlenění 

do advokátního stavu přijímajícího státu, aniţ by byl povinen skládat zkoušku 

způsobilosti (Svoboda, 2013). 

3.3.3 Pomocné nástroje pro prokazování kvalifikace 

Uznávání odborných kvalifikací při usazení a práci v jiné členské zemi EU je stále 

poměrně zdlouhavé a komplikovaná. Proto vznikly tyto nástroje, které napomáhají 

prokazování těchto kvalifikací. 

o Europass 

Jde o soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, odborné kvalifikaci, 

jazykových dovednostech, a také pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu 

poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacích institucím přehledné informace o jejich drţiteli 

a je ve všech jazycích členských zemí EU. Europass tvoří ţivotopis a evropský pas 

dovedností (doklad o mobilitě, jazykový pas, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu  

a další doklady o znalostech dané osoby (např. doklad o stáţi, diplomy, vysvědčení, 

certifikáty). 

Mezi přednosti Europassu patří např., ţe napomáhá občanům, kteří se stěhují za prací 

nebo studiem, rychleji se uplatnit v novém prostředí. Je zdarma a jednotný v celé Evropě  

a také pomáhá občanům EU, členským zemím Evropského sdruţení volného obchodu 

(ESVO), přistupujícím či kandidátským zemím najít si práci anebo studium doma  

i v zahraničí (Europass, 2015) Vzor Europassu viz příloha č. 1. 

o Evropský rámec kvalifikací 

Evropský rámec kvalifikací pomáhá vzdělávacím ústavům, jednotlivcům  

a zaměstnavatelům srovnávat kvalifikace napříč různými systémy vzdělávání a odborné 

přípravy v EU. Tento nástroj patří mezi zásadní pro rozvoj evropského trhu zaměstnanosti. 
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Cílem tohoto rámce je srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací v evropských zemích 

(Národní ústav pro vzdělávání, 2014). 

Od roku 2008 jsou členské státy vyzývány k propojování vnitrostátních systémů 

kvalifikací. Tento rámec zahrnuje vysokoškolské vzdělávání a odbornou přípravu a díky 

němu budou jednotlivé osoby v EU lépe sdělovat potřebné informace, které se týkají jejich 

kompetencí a kvalifikací. Přijetím Evropského rámce kvalifikací se zvýší mobilita 

pracovníků a studentů. Díky tomuto rámci pracovníci budou více mobilní a současně jejich 

kvalifikace bude uznána i za hranicemi jejích země. Tento rámec se především opírá  

o výsledky učení, nikoli o dobu trvání studia. Mezi hlavní informace referenční úrovně 

patří: 

 znalosti, 

 dovednosti, 

 kompetence. 

Jádrem Evropského rámce kvalifikací je soubor osmi referenčních úrovní, které 

popisují, co studující zná, čemu studující rozumí a co je studující schopen udělat bez 

ohledu na systém, ve kterém byla konkrétní kvalifikace získána (Europa, 2008). Členské 

státy přizpůsobily své národní kvalifikační rámce do roku 2010 a od roku 2012 kaţdá 

kvalifikace získána na území EU obsahuje odkaz na Evropský kvalifikační rámec. V ČR se 

uţ od roku 2005 rozvíjí Národní soustava kvalifikací
3
. 

o Sítě ENIC-NARIC 

ENIC je evropská síť národních informačních středisek, která se zabývá akademickou 

mobilitou a uznáváním vysokoškolského vzdělání a kvalifikace. Tato síť byla zaloţena 

Radou Evropy dne 9. června 1994 a regionálním Výborem UNESCO pro Evropu dne  

18. června 1994 z důvodu podpory akademické mobility. Síť ENIC napomáhá a podporuje 

správnou implementaci Lisabonské smlouvy o uznávání kvalifikací, které se týkají 

vysokoškolského vzdělání v evropském regionu. Síť je propojena informačními středisky 

členských zemí evropského regionu UNESCO a vládními orgány, zakladateli těchto 

středisek. Cílem této sítě je poskytovat veřejnosti a zájmovým skupinám informace  

                                                      
3
Národní soustava kvalifikací – portál, který slouţí jako informační základna o soustavě celostátně 

uznávaných profesních kvalifikací v ČR (NSK, 2014). 
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o současné problematice mezinárodní akademické a profesní mobility a procedurách 

uznávání zahraničních kvalifikací a titulů. 

NARIC je národní informační středisko pro ekvivalenci zahraničních dokladů  

o vzdělání a kvalifikacích. Zaloţen byl Evropskou komisí a to za účelem zlepšení uznávání 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace mezi členskými zeměmi EU a EHP. Cílem sítě 

NARIC je jak podpora akademické mobility a aktivity v oblasti uznávání zahraničního 

vzdělání a kvalifikace, tak poskytnutí informací o národních i zahraničních vzdělávacích 

systémech. 

V roce 2004 obě tyto sítě přijaly společnou chartu ENIC-NARIC. Tyto sítě spolu úzce 

spolupracují a kaţdoročně pořádají pravidelné konference (MŠMT, 2015). Jednoznačným 

cílem je pomáhat další zainteresované organizacím a jednotlivcům snadno najít informace 

o aktuálních otázkách v oblasti mezinárodní akademické a profesní mobility a postupech 

pro uznávání zahraničních kvalifikací (Enic-Naric, 2015). 

3.4 Výjimky z práva volného pohybu pracovníků 

Tak jako kaţdá svoboda obsahuje určité výjimky z práva volného pohybu, ani  

u volného pohybu pracovníků tomu není jinak. Konkrétně jde o zaměstnání ve veřejné 

správě a v případě, ţe by došlo k narušení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti anebo 

ochrany zdraví. Existují také dočasné výjimky z přístupových smluv, vůči příslušníkům ze 

států, které přistoupily do EU od roku 2004. Stávající členské země mohly (i jako výjimku 

ze zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti) uplatňovat maximálně 7 let, tedy do 

roku 2011 ochranná opatření na ochranu trhu práce a sluţeb. Některé členské země také 

mohou mít ještě zvláštní reţim pro určitá odvětví sluţeb (Svoboda, 2013). 

o Zaměstnání ve veřejné správě 

Jednou z hlavních výjimek z práva volného pohybu, kde si smí členské státy vyhradit 

přístup k pracovním místům pro své vlastní občany, je zaměstnání ve veřejné správě  

(čl. 45/4 SFEU) a také ve státní správě, protoţe státní správa spadá do výsostných zájmů 

kaţdého státu (čl. 51 SFEU). Tato výjimka musí být vykládána restriktivně. Pojem ,,výkon 

veřejné moci‘‘ není definován primárním právem. Zaměstnání ve veřejné správě není 

pracovní místo, které si členský stát vyhradí nebo tak pojmenuje, ale pouze takové 

pracovní pozice, ,,které znamenají přímou nebo nepřímou účast na výkonu občanských 
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oprávnění a jsou spojena s plněním takových úkolů, která jsou orientování na plnění 

obecných zájmů států nebo jiných veřejných úkolů, a tudíž předpokládají poměr zvláštní 

oddanosti dané osoby ke státu, stejně jako vzájemnost práv a povinností, které zakládají 

tento občanský svazek‘‘ (Král et al, 2012) Z pohledu Soudního dvora EU tato výjimka byla 

vytvořena pro státy za účelem rezervovat vlastním občanům takové pozice, kde je potřeba 

specifického závazku oddanosti a věrnosti Jde např. o zaměstnání vedoucí funkce ve 

veřejných výzkumných institucích, bezpečnostní síly (armáda, policie), soudnictví nebo na 

finančních úřadech (Svoboda, 2013). 

o Výhrada veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví 

Kromě výjimky zaměstnání ve veřejné správě mají členské země moţnost zacházet 

jinak s pracovníky z jiných členských států v případě, kdy je to ospravedlnitelné jedním 

z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti anebo ochrany zdraví. U těchto výjimek 

nejde o plošný zákaz jako tomu je u zaměstnání ve veřejné správě, ale v podstatě jde  

o individuální výjimky, které se vytvořily v průběhu doby především díky činnosti 

Soudního dvoru EU. Nesmí jít o omezení volného pohybu bez aktuální a závaţné obavy 

členského státu z dostatečně závaţného ohroţení některého ze základních zájmů 

společnosti (Král et al, 2012). Omezení volného pohybu zásadou veřejného pořádku 

předpokládá porušení vnitrostátních právních předpisů. Členskému státu v tomto ohledu 

přísluší relativně široký prostor k uváţení. Je třeba přitom brát v úvahu zvyklostní pravidla 

o mravnosti členského státu, ze kterých vycházejí jejich právní předpisy. Současně však 

platí, ţe porušení vnitrostátních právních předpisů neznamená automaticky narušení 

veřejného pořádku podle čl. 45/3 SFEU (Tichý et al, 2014). Veřejného pořádku se týká  

i judikát Soudního dvora EU, konkrétně: 

o případ Yvonne van Duyn v Home Office (41/74)  

Tento případ je významný pro oblast volného pohybu osob uvnitř Unie a především co 

se týče otázky moţných výjimek z tohoto principu. Tento případ se stal v roce 1974.  

Britské orgány odepřely vstup holandské občance Yvonne Van Duyn na území 

Spojeného království, jelikoţ působila jako sekretářka Scientologické církve. Tato církev 

byla vnitrostátním právem označena jako společensky škodlivá. Spojené království se tak 

domáhalo, ţe veřejný pořádek je jedním z důvodů, pro který je moţno odepřít vstup 
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státnímu příslušníkovi z jiné členské země. V dané době byla jiţ však přijata směrnice 

64/221. Tato směrnice stanovila, ţe opatření odepírající vstup na základě ochrany 

veřejného pořádku musí být zaloţena jen na jednání daného jednotlivce. Spojené království 

však tuto směrnici včas nepřevedlo do vnitrostátní úpravy. 

Soudní dvůr rozhodl, ţe ustanovené Smlouvy a směrnice 64/221 jasně definují práva 

jednotlivce a mohou být aplikována i bez převedení směrnice do vnitrostátní úpravy. Vstup 

jí byl odepřen v souladu s politikou vlády Spojeného království, která je uplatňována vůči 

této organizaci, jejíţ činnost vláda Spojeného království povaţuje za společensky 

nebezpečnou (Europa, 2015c). 

Co se týče ochrany zdraví, je situace v případě důvodů spočívajícího v ochraně zdraví 

poněkud jednodušší. Opatření proti volnému pohybu osob lze vůči cizímu občanu pouţít, 

jen pokud má jednu z nemocí, které jsou uvedeny v příloze směrnice 2004/38 (Tichý et al, 

2014). 

3.5 Práva rodinných příslušníků pracovníků EU 

Volný pohyb pracovníků ať uţ je zajištěn teoreticky i prakticky by nemohl plně 

fungovat, pokud by migrující pracovníci byli nuceni opouštět své domovy a stěhovat se do 

cizí země sami, bez moţnosti přivézt sebou své rodinné příslušníky. Rodinní příslušníci, 

kteří jsou sami občané EU, mají stejné postavení jako migrující pracovník. Rodinní 

příslušníci nepotřebují pracovní povolení a jsou jim poskytovány daňové i sociální výhody 

(Evropská komise, 2015c). Významně v tomto ohledu přispěla k rozvoji příhraničního 

pohybu občanů Unie za prací směrnice 2004/38. Podle této směrnice se za rodinného 

příslušníka občana Unie povaţují: 

 manţel nebo manţelka, 

 partner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství na základě právních 

předpisů členského státu, zachází-li právní řád hostitelského členského státu 

s registrovaným partnerstvím jako s manţelstvím, 

 potomci v přímé linii, kteří jsou mladší 21 let nebo jsou vyţivovanými osobami, 

 předci v přímé linii, kteří jsou vyţivovanými osobami. 
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Kromě těchto uvedených automatických beneficiantů by měl hostitelský členský stát 

usnadnit v souladu se svými vnitrostátními předpisy vstup a pobyt následujícím skupinám 

rodinných příslušníků občana Unie: 

 všech ostatních rodinných příslušníků bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří 

nejsou zahrnuti v definici rodinného příslušníka a kteří jsou v zemi, ze které 

pocházejí, osobami vyţivovanými občanem Unie, nebo občané, u kterých váţné 

zdravotní důvody naléhavě vyţadují osobní péči tohoto občana Unie, 

 partnera, se kterým má občan Unie řádně doloţený trvalý vztah (Král et al, 2012). 

Rodinní příslušníci pobývají v hostitelské zemi na základě pobytových karet a také 

mají právo přijmout zaměstnání nebo být samostatně výdělečně činnými v tomto státě. 

Také mají rodinní příslušníci stejný přístup k sociálním výhodám jako občané Unie bez 

nutnosti pobytu v členském státě po vymezenou dobu, avšak jen za podmínky, ţe jsou 

rodinnými příslušníky následujícími hospodářsky aktivní občany Unie. Také mají rodinní 

příslušníci právo na zachování pobytu i v určitých situacích změny rodinného vztahu 

s migrujícím občanem Unie, tj. v případě rozvodu, smrti nebo odjezdu občana Unie. Co se 

týče dětí a jejich výhod v hostitelském členském státě, nařízení 492/2011 staví děti 

pracovníků pobývajících v hostitelském členském státě na stejnou úroveň jako děti státních 

příslušníků tohoto státu, pokud jde o vzdělání. Také musejí dostat stejnou moţnost získat 

stipendium a další studijní granty jako děti státních příslušníků. Právo dětí na dokončení 

vzdělání v příslušném členském státě je chráněno i pro případ odjezdu občana 

z hostitelského státu nebo po jeho smrti (Evropská komise, 2015c). 

3.6 Sociální politika a zabezpečení 

Sociální ochrana patří mezi hlavní cíle EU (čl. 3/3 SEU) a mezi horizontální 

poţadavky všech politik EU (čl. 9 SFEU). Sociální politika patří mezi sdílené pravomoci 

EU. Cílem je podpora zaměstnanosti, sociální ochrana a sociální dialog, zlepšování 

ţivotních a pracovních podmínek a boj proti sociálnímu vyloučení (čl. 151 SFEU). Rozvoj 

zaměstnanosti podporuje Evropské sociální fond. 

Co se týče sociálního zabezpečení, volný pohyb osob bude reálný pouze tehdy, kdyţ 

nebude mít negativní dopad na práva v sociálním zabezpečení. Pokud pracovník po dobu 
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své pracovní kariéry vícekrát vyuţil svého práva na volný pohyb, je potřeba zajistit 

provázání odlišných vnitrostátních úprav sociálního zabezpečení, aby pracovník jiţ nabytá 

práva neztratil. Aby nepřišel o doby pojištění, které získal v různých členských zemích 

(např. nárok na peněţitou dávku v mateřství) apod. (Svoboda, 2013). Tyto principy jsou 

zakotveny v čl. 48 SFEU a 34/2 LZP, konkrétně nařízení 883/2004, které upravuje: 

 pravidla pro určení příslušnosti k systému sociálního zabezpečení v případě práce 

v jiné členské zemi, na migrujícího pracovníka je uplatňováno zákonodárství státu, 

na jehoţ území vykonává svou činnost (existují z toho pravidla četné výjimky), 

 započtení všech dob splněných podle práva členských zemí pro účely vzniku  

a trvání nároků na dávky a jejich výpočet, 

 vyplácení dávek osobám sídlícím na území členských zemí znamená, ţe pracovník, 

který splnil podmínky nároku na sociální dávky, má právo na jeho vyplacení  

i v případě, ţe uţ v daném členském státě nebydlí, 

 rovné zacházení s pracovníky z jiných členských zemí jako s vlastními státními 

příslušníky, jakákoliv diskriminace na základě státní příslušnosti je zakázána, 

 slušné a nediskriminační podmínky pobytu ve prospěch pracovníků a jejich rodin 

(nařízení 492/2011). 

Díky Lisabonské smlouvě jsou právní akty v této oblasti přijímány řádným 

legislativním způsobem, neboli kvalifikovanou většinou v Radě (Svoboda, 2013). 

3.7 Pracovní právo 

Pracovní právo definuje práva a povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů. 

V posledních deseti letech se politiky EU zaměřovaly na dosaţení vysoké míry 

zaměstnanosti a sociální ochrany, zlepšení ţivotního a pracovních podmínek a ochranu 

sociální soudrţnosti. V oblastech pracovního práva doplňuje činnosti na úrovni EU snahu 

jednotlivých členských států, a to stanovením minimálních standardů (Evropská komise, 

2015d). 
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Evropské pracovní právo upravuje dvě hlavní oblasti: 

 pracovní podmínky – pracovní dobu, práci na dobu určitou, částečný úvazek  

a vysílání pracovníků do zahraničí, 

 právo na informování pracovníků a projednávání otázek ohledně kolektivního 

propouštění, přesunu podniku apod. 

V EU v současné době existuje okolo 240 milionů pracovníků. Všichni tito pracovníci 

mohou vyuţívat výhody, které vyplývají z evropského pracovního práva. Pracovní právo 

EU také přináší výhody pro zaměstnavatele a samotné společnosti protoţe poskytuje rámec 

pro pravidla a povinnosti na pracovišti, chrání zdraví pracovníků a také prosazuje 

udrţitelný hospodářský růst (Evropská komise, 2015d). 

3.7.1 Pracovní podmínky a ochrana zaměstnanců 

Harmonizace pracovních podmínek je provedena především v následujících aspektech: 

 ochrana zdraví při práci: čl. 31/1 a 35 Listiny základních práv (dále LZP) stanovuje 

povinnosti zaměstnavatelů přijmout nutní opatření k ochraně zdraví pracovníků  

a vytvořit informační a konzultační mechanismy v této oblasti, 

 informace o pracovním poměru: směrnice 91/533 upravuje právo zaměstnance na 

písemné informování o právech a povinnostech, které vyplývají z uzavřeného 

pracovního poměru (např. pracovní době, odměňování, dovolená, atd.) 

 pracovní doba: navazuje na čl. 31/2 LZP, směrnice 2003/88 stanovuje minimální 

předpisy o rozloţení pracovní doby, dobách odpočinku a o práci v noci (maximální 

týdenní pracovní doba je 48 hodin), 

 ochrana některých zvláštních skupin pracovníků (matky a těhotné): článek  

33/2 LZP, směrnice 92/85, v případě mladistvých je to článek 32 LZP, směrnice 

94/33, 

 ochrana proti hromadnému propouštění: směrnice 98/59 o hromadném propouštění 

v případech nesolventních podniků, zaměstnavatel musí včas konzultovat zástupce 

zaměstnanců, aby se dospělo k dohodě o maximálním počtu výpovědí  

a o doprovodných sociálních opatřeních, 
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 ochrana proti neoprávněnému propouštění: čl. 30 LZP, ve vztahu k mateřství  

čl. 33/2 LZP, 

 ochrana proti platební neschopnosti zaměstnavatele: směrnice 80/987 o ochraně 

pracovníků v případě platební neschopnosti zaměstnavatele stanoví členským 

zemím povinnost vytvořit garanční systém, 

 právo na informace a konzultace: čl. 27 LZP, směrnice 94/45 zakládá Evropský 

podnikový výbor nebo postupy pro podniky, které mají zajistit informování  

a konzultování pracovníků o vývoji činnosti a perspektivách podniku, 

 právo na kolektivní vyjednávání a akce včetně stávky: čl. 28 LZP, 

 další pracovní podmínky: částečný pracovní úvazek (směrnice 97/81), doba určitá 

(směrnice 99/70), agenturní zaměstnávání (směrnice 2008/104), 

 soudní ochrana pracovního poměru: pracovník musí mít moţnost obrátit se na soud 

nebo k jiným oprávněným institucím (Svoboda, 2013). 

3.7.2 Rovné postavení muţů a ţen 

Rovnost ţen a muţů patří mezi základní hodnoty EU. Tato zásada se stala součástí 

Římské smlouvy v roce 1957 čl. 157. EU při prosazování rovnosti muţů a ţen pomohla 

změnit ţivoty mnoha evropským občanům. Přestoţe i nadále existují určité nerovnosti, EU 

se podařilo udělat významný pokrok a to především díky právním předpisům o rovném 

zacházení, zohlednění rovnosti muţů a ţen ve všech oblastech a zvláštním opatřením pro 

prosazování ţen. Vznikla tzv. ,,Strategie pro rovnost ţen a muţů‘‘ jako komplexní rámec 

Komise pro prosazování rovnosti ţen a muţů. Jde o pracovní program, který je platný pro 

období 2010 – 2015 (Evropská komise, 2014b). 

Rovné postavení muţů a ţen v pojetí práva EU především zahrnuje: 

 odměňování: čl. 157 SFEU, směrnice 2006/54, jsou zakázány přímé i nepřímé 

formy diskriminace (např. výpočet odstupného, který zohledňuje dobu výkonu 

vojenské sluţby, ale nezohledňuje mateřskou dovolenou, je legální), 
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 přístup k výkonu povolání: směrnice 2006/54 nezabraňuje vnitrostátním 

zákonodárstvím o ochraně ţen, pokud jde o těhotenství nebo mateřství (čl. 28), 

nicméně jde o omezení rovnosti zacházení, kterou je potřeba vykládat restriktivně, 

 podmínky při výkonu práce: směrnice 2006/54 stanovuje rovné postavení obou 

pohlaví, co se týče podmínek zaměstnávání a pracovních podmínek, včetně 

odměňování, také upravuje právo ţen na stejné nebo rovnocenné pracovní místo po 

návratu z mateřské dovolené, 

 ochranu při skončení pracovního poměru: směrnice 2006/54 zakazuje diskriminaci 

muţů a ţen při propouštění z práce a také stanovuje, aby členské země přijaly 

nezbytná opatření k ochraně zaměstnanců před propouštěním, 

 důchodové podmínky: směrnice 2000/78, 

 dokazování diskriminace: směrnice 2006/54, v případě diskriminace na základě 

pohlaví stanoví tato směrnice důkazní břemeno, 

 rovný přístup ke zboţím a sluţbám (např. pojištění): směrnice 2004/113. 

Podpora rovnosti příleţitostí ţen a muţů v rámci Unie směřuje k tomu, aby docházelo 

k odstraňování nerovností a podporovalo se rovné zacházení muţů a ţen (čl. 8 SFEU).  

Co se týče nediskriminace na základě věku, právní úprava je uvedena v čl. 21/1 LZP 

(Svoboda, 2013). 

3.8 Informační síť EURES 

EURES, neboli ,,Evropské sluţby zaměstnanosti‘‘ je síť, ve které spolupracují 

veřejné sluţby zaměstnanosti. Cílem této sítě je napomáhat volnému pohybu pracovních 

sil, a to v rámci zemí Evropské unie a zemí EHP. Síť EURES tedy pokrývá celkem  

32 zemí. Sluţby této sítě jsou určeny jak uchazečům o práci, kteří mají zájem přestěhovat 

se do jiného členského státu EU za účelem práce anebo studia, tak zaměstnavatelům, kteří 

mají zájem zaměstnat pracovníky ze zahraničí (Evropská komise, 2014c). EURES 

disponuje více neţ 850 poradci, kteří jsou v kaţdodenním kontaktu s uchazeči  

o zaměstnání a zaměstnavateli po celé Evropě. 
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Síť EURES vznikla v roce 1993 jako výsledek spolupráce Evropské komise, 

veřejných sluţeb zaměstnanosti členských zemí EU a EHP a dalších partnerských 

organizací. Tato síť čerpá ze společných zdrojů členů EURES a partnerských organizací  

a díky tomu můţe pracovníkům a zaměstnavatelům poskytovat vysoce kvalitní sluţby. 

Důleţitou roli také tato síť sehrává v přeshraničních regionech, kde slouţí k poskytování 

informací o různých problémech, které souvisejí s přeshraničním dojíţděním za prací, 

s nimiţ se mohou potýkat jak pracovníci, tak i zaměstnavatelé, a napomáhá tyto problémy 

vyřešit (Evropská komise, 2014c). 

Poskytování sluţeb EURES je umoţněna díky databázím přístupných na Evropském 

portále pracovní mobility a díky informačním a poradenským sluţbám nabízeným poradci 

EURES, kteří působí na kontaktních pracovištích po celé EU. V ČR konkrétně pracují na 

krajských pobočkách a kontaktních pracovištích Úřadů práce ČR (dále ÚP ČR). Základním 

informačním zdrojem sítě EURES je Evropské portál pracovní mobility, který spravuje 

Evropská komise.  

Co se týče České republiky, tak po připojení ČR k EU v roce 2004 se ÚP ČR stal 

součástí sítě EURES. Poradci v ČR jsou metodicky řízení Národní koordinační kanceláří, 

která má sídlo na Generálním ředitelství ÚP ČR. EURES poradci působí na Krajských 

pobočkách ÚP ČR a na kontaktních pracovištích po celé ČR. Od 1. ledna 2015 je sluţba 

EURES v ČR financována z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního 

rozpočtu ČR prostřednictvím projektu ,,Evropské sluţby zaměstnanosti ČR‘‘ z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Eures, 2015e). 
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4 Analýza důsledků volného pohybu pracovních sil pro ČR 

Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se pro ČR otevřely moţnosti vyuţívání výhod 

vnitřního trhu. Co se týče volného pohybu pracovníků, přístup občanů na trhy práce 

členských států EU však nebyl všude stejný. Rovnováha mezi tlakem některých nových 

členských zemí a obavami z negativních důsledků pro pracovní trh stávající EU-15 byla 

nalezena v přechodném řešení v průběhu sedmiletého období. Toto období bylo označeno 

jako 2+3+2 formule, která navrhla Evropská komise. Ve Smlouvě o přistoupení ČR k EU 

tak bylo stanoveno přechodné období pro volný pohyb pracovních sil (Euroskop, 2015j). 

Přechodná omezení byla rozfázována do tří etap: 

 období od 1. května 2004 do 30. dubna 2006 – v tomto období členské státy mohly 

regulovat přístup na své pracovní trhy prostřednictvím svých národních opatření 

anebo opatření, které vyplývají z dvoustranných dohod; 

 období od 1. května 2006 do 30. dubna 2009 – Evropská komise před koncem 

prvního dvouletého období zpracovala zprávu, která vyhodnotila fungování  

a účinky přechodných období za první dva roky od rozšíření Unie. Státy, které  

i nadále chtěly uplatňovat národní opatření, musely tuto skutečnost ohlásit Komisi. 

V případě, ţe by tak neučinily, v těchto zemích by platil v plném rozsahu princip 

volného pohybu pracovních sil; 

 období od 1. května 2009 do 30. dubna 2011 – veškerá přechodná omezení 

nemohla přesáhnout maximální lhůtu sedmi let. Členské státy měly moţnost 

pokračovat v uplatňování národních opatření pouze v případě, ţe by byl váţným 

způsobem ohroţen jejich pracovní trh (Král et al, 2012).   

Podstatou přechodného období nebylo však úplné zamezení přístupu na pracovní trhy 

některých členských zemí EU, ale podmínění přístupu na pracovní trh s platným 

pracovním povolením. Hlavním důvodem pro zavedení těchto přechodných omezení 

nebyla snaha zabránit migraci osob, ale ochrana pracovních trhů a to nejen stávajících 

členských zemí ale i nově přistupujících zemí. Toto opatření tedy umoţnilo po určitou 

dobu členským států regulovat přístup na svůj trh práce. Tímto způsobem mělo dojít 
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k ochraně před moţným velkým přílivem migrujících pracovníků. Tato přechodná opatření 

neplatila pro studium ani pro osoby samostatně výdělečně činné.  

V první fázi přechodných opatření došlo zcela k uvolnění těchto opatření u tří 

členských států EU-15, a to u Velké Británie, Irska a Švédska. Ostatní země nadále 

uplatňovaly tyto omezení, i kdyţ některé s určitými modifikacemi. Např. Rakousko  

a Německo, daly jasně najevo, ţe hodlají přechodná omezení uplatňovat po celou dobu 

sedmi let přechodného období, protoţe se bály největšího přílivu levných pracovních sil,  

a to především od svých bezprostředních sousedů. Jak jiţ bylo řečeno, poslední fáze 

přechodných opatření skončila k 30. dubnu 2011 a od 1. května poslední dvě země, které 

vyuţily těchto opatření po celou dobu, tj. Rakousku a Německo, otevřely své pracovní trhy 

pracovníkům z nových členských zemí. 

Je moţno konstatovat, ţe přechodná opatření neměla na migraci českých občanů 

takový vliv, jak se původně předpokládalo. Ze zpráv Evropské komise Radě, Evropskému 

parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů vyplývá, 

ţe ani po skončení přechodných opatření se ţádný prudký nárůst migrace českých 

pracovníků neočekával, a to jak z důvodu postupného uvolňování přechodných opatření  

a také vzhledem k celkové nízké mobilitě českých občanů. Přechodná opatření, která 

uplatňovalo Německo a Rakousko po maximální moţnou dobu neměla ve vztahu s Českou 

republikou aţ tak velké opodstatnění, jak si tyto státy myslely (Král et al, 2012). 

4.1 Přínosy vstupu České republiky na vnitřní trh EU 

Vstup České republiky do EU ode dne 1. dubna 2004 přinesl: 

 okamţitou aplikaci pravidel volného pohybu osob, s výjimkou aplikace úpravy 

volného pohybu pracovníků, tj. článek 39-42 Smlouvy o ES, a tedy i ustanovení 

nařízení Rady 1612/68/ES v případech, ţe stávající členský stát se rozhodne pro 

aplikaci přechodných období pro volný pohyb pracovníků, 

 přechodná období z důvodu ochrany domácího trhu práce v některých členských 

zemích EU vůči nově přistupujícím státům (kromě Malty a Kypru), pracovní trhy 

nových členských zemí (Polsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Litva, 
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Lotyšsko, Estonsko a Kypr) byly českým občanům zpřístupněny (s výjimkou 

Malty, která uplatňovala systém automaticky vydávaných pracovních povolení), 

 transpozici, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 

2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat  

a pobývat na území členských zemí zavést do svých vnitrostátních právních 

předpisů v roce 2007. Tato směrnice posiluje a zjednodušuje právo svobodně se 

pohybovat a také pobývat na území Unie pro všechny občany Unie a jejich 

rodinných příslušníků (MPSV, 2011). 

4.2 Analýza aktuální situace na trhu práce EU 

Pracovní trhy jednotlivých členských zemí se poměrně výrazně liší a také situace na 

evropském trhu práce se v průběhu let 2004 do roku 2012 výrazným způsobem změnila.  

Zatímco od roku 2004 do roku 2007 byla poptávka po pracovní síle silná a byla najímána 

kvalifikovaná pracovní síla, která pocházela ze západoevropských a východoevropských 

trhů tak od roku 2009 docházelo k poklesu zaměstnávání. Důvodem byla hospodářská 

krize, která výrazně ovlivnila míru nezaměstnanosti v zemích EU. Došlo k velkému 

nárůstu nezaměstnanosti. Výsledky průzkumu ukazují, ţe domácí poptávka je slabá a slabé 

jsou především investice. Ve třetím čtvrtletí roku 2014 se HDP v EU zvýšilo o 0,3. 

Zaměstnanost od poloviny roku 2013 ukázala konzistentní růst a zvýšila se  

o 0,3 procentního bodu. Tento růst byl zaznamenán ve většině členských zemí EU, a to  

i v zemích s velmi vysokou nezaměstnaností, jako je Řecko, Španělsko a Portugalsko. Ve 

třetím čtvrtletí roku 2014 došlo ke zvýšení zaměstnanosti v EU o 0,9%, i kdyţ vývoj  

u jednotlivých členských zemí EU je značně rozdílný (European Commission, 2014). 

Zaměstnanost se zlepšila ve velké většině sektorů. Výrazně se rozšířila v odvětví sluţeb,  

a to především co se týče informačních a komunikačních technologií, umění a zábavního 

sektoru a také v maloobchodním a velkoobchodním sektoru. I v odvětví průmyslu  

a stavebnictví došlo k mírnému nárůstu. Ovšem ve srovnání s minulým rokem, ve 

stavebnictví se zaměstnanost sníţila o 0,7 procentního bodu. Zdá se, ţe trend poklesu míry 

nezaměstnanosti, který trval od září roku 2013, ztratil tempo a téměř se zastavil (European 

Commission, 2014). Míra nezaměstnanosti za rok 2014 byla 10,2% v EU, oproti roku 2013 

došlo k poklesu z 10,9% (Eurostat, 2014a). 
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Dlouhodobá míra nezaměstnanosti se v polovině roku 2014 sníţila o 0,2 procentního 

bodu ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2014 a dosáhla stejné úrovně jako v polovině 

roku 2013, konkrétně 5,1%. Rozdíly mezi pohlavími nadále zůstávají, ovšem ţeny 

vykazují nejvyšší růst zaměstnanosti, a to na 66,4%. Také osoby ve věku 55 aţ 64 let 

vykazují nejvyšší růst zaměstnanosti, důvodem mohou být: více pracovních zkušeností  

a také zvýšení účasti ţen a trhu práce v posledních letech (European Commission, 2014). 

Tab 4.1: Míra nezaměstnanosti v EU-28 v letech 2004 – 2014 (v %) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ţeny 10,1 9,8 9,0 7,9 7,5 8,9 9,6 9,7 10,5 10,9 10,3 

Muţi 8,6 8,4 7,6 6,6 6,6 9,0 9,6 9,6 10,4 10,8 10,1 

Eurozóna 9,2 9,1 8,4 7,5 7,6 9,6 10,1 10,1 11,3 12,0 11,6 

EU-28 9,2 9,0 8,2 7,2 7,0 8,9 9,6 9,6 10,5 10,9 10,2 

Zdroj: Eurostat (2014a), vlastní zpracování 

Tabulka 4.1 ukazuje, ţe míra nezaměstnanosti v zemích EU-27, v roce 2013 po 

přistoupení Chorvatska EU-28, poměrně kolísala. Od roku 2004, kdy došlo k doposud 

největšímu rozšíření, nezaměstnanost měla klesající tendenci a svého minima dosáhla 

v roce 2008. Od roku 2009 začala nezaměstnanost stoupat vlivem hospodářské krize  

a první pokles byl zaznamenán aţ v roce 2014, kdy nezaměstnanost poklesla z 10,9 % na 

10,2 %. Co se týče Eurozóny, od roku 2004 nezaměstnanost klesala aţ do roku 2007 a od 

roku 2008 začala stoupat aţ do roku 2013 na úroveň 12 % a v roce 2014 byl zaznamenán 

první pokles od roku 2007 na úroveň 11,6 %. Co se týče nezaměstnanosti podle pohlaví, 

míra nezaměstnanosti ţen byla v období od roku 2004 do 2014 v kaţdém roce vyšší neţ  

u muţů, pouze v roce 2010 nezaměstnanost byla na stejné úrovni, a to konkrétně 9,6%. 

V roce 2011 však jiţ nezaměstnanost u ţen stoupla na 9,7 %, zatímco u muţů zůstala na 

stejné úrovni. 
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Tab 4.2: Dlouhodobá míra nezaměstnanost v EU-28 v letech 2004-2014 (v %) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ţeny 4,7 4,5 4,1 3,4 2,8 3,1 3,8 4,1 4,6 5,1 

Muţi 3,9 3,8 3,5 2,9 2,4 2,9 3,9 4,2 4,7 5,2 

Eurozóna 4,3 4,1 3,8 3,3 2,9 3,4 4,3 4,6 5,3 6,0 

EU-28 4,3 4,1 3,7 3,1 2,6 3,0 3,8 4,1 4,7 5,1 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti dosáhla v roce 2014 svého maxima. Dlouhodobá 

míra nezaměstnanosti má od roku 2004 kolísavou tendenci, od roku 2004 do roku 2008 

docházelo k poklesu této nezaměstnanosti a od roku 2008 dochází jiţ jen k nárůstu. 

Nejniţší dlouhodobá nezaměstnanost byla zaznamenána právě v roce 2008, konkrétně 

2,6%. V Eurozóně vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti také kolísal, nejvyšší 

nezaměstnanost byla dosaţena v roce 2013 a dosáhla 6,0%. Co se týče dlouhodobé 

nezaměstnanosti u ţen a muţů, od roku 2004 do roku 2010 měly ţeny vyšší 

nezaměstnanost. Tento trend se však v roce 2010 zlomil a od tohoto roku mají vyšší 

dlouhodobou nezaměstnanost právě muţi. Rozdíly mezi nezaměstnaností ţen a muţů však 

nejsou nějak výrazné. V druhé polovině roku 2014 dosáhla dlouhodobá nezaměstnanost 

stejné úrovně jako druhé čtvrtletí roku 2013, a to 5,1%.  

Tab 4.3: Míra nezaměstnanosti u mládeţe (15 – 24 let) v EU v letech 2004 – 2014 (v %) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Eurozóna 18,0 17,9 16,6 15,0 15,5 20,0 20,9 21,0 23,2 24,0 23,7 

EU-28 18,7 18,7 17,4 15,5 15,6 19,9 21,0 21,5 23,1 23,5 21,9 

Zdroj:Eurostat (2014b), vlastní zpracování 

Míra nezaměstnanosti mládeţe v EU 28 je obecně mnohem vyšší neţ míra 

nezaměstnanosti pro všechny věkové kategorie. Od roku 2004 míra nezaměstnanosti 

mládeţe klesala aţ do roku 2007, od roku 2008 však došlo k nárůstu a aţ do roku 2013 

stoupala aţ na úroveň 23,5 %.  Vývoj této nezaměstnanosti v Eurozóně má podobné 

tendence. Nejvyšší skok nastal mezi roky 2008 a 2009, kdy míra nezaměstnanosti  
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u mládeţe stoupla z 15,5% na 20%, od té doby jiţ jen roste. Poslední údaj o míře 

nezaměstnanosti mládeţe je z listopadu roku 2014, kdy tato míra poklesla na 21,9%   

a v Eurozóně také poklesla na 23,7% (European commission, 2014). 

4.3 Vývoj pracovní migrace v ČR 

Česká republika od počátku tohoto tisíciletí zaţila velký nárůst pracovní migrace, a to 

jak co se týče přílivu zahraničních pracovníků, tak odlivu pracovníků směrem ze země. 

Vstup ČR do EU v roce 2004 tento trend posílil. Co se týče Visegrádské čtyřky, ČR 

zaujímá v počtu zaměstnaných cizinců výsadní postavení. Jiţ od počátku 90. let do ČR 

přicházeli cizinci za prací. Transformace ekonomiky a konjunktura 90. let společně 

s liberální migrační politikou pozitivně ovlivňovaly dynamiku pracovní migrace. Počet 

cizinců na českém trhu práce výrazně rostl, a vrcholu dosáhl v letech 1996 a 1997. 

V následujících letech došlo ke zpomalení ekonomického růstu, a to vedlo k ochraně 

domácího trhu práce. Důvodem byla stále se zvyšující nezaměstnanost domácího 

obyvatelstva a rostoucí počet nelegálně zaměstnaných cizinců. Období liberalizace 

migrační politiky v letech 1990 – 1997 bylo vystřídáno obdobím restriktivní politiky 

v přístupu cizinců na trh práce i celkově vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Úřady 

práce zpřísnily vydávání povolení k zaměstnávání cizinců a také vláda ČR uzavřela mnoho 

bilaterálních dohod o vzájemném zaměstnávání osob. Tyto dohody určují podmínky 

zaměstnávání občanů příslušných zemí. Sníţení počtu cizinců, kteří směřují do ČR, 

výrazně ovlivnila pouze dohoda s Ukrajinou. Tato dohoda zavedla dočasné restrikce,  

tzv. roční kvóty. 

V roce 2000 došlo ke změnám v podmínkách zaměstnávání ţadatelů o azyl (bez 

povolení k zaměstnání), coţ znamenalo prudké zvýšení počtu ţadatelů o azyl 

v následujícím roce 2001. Toto opatření však bylo zrušeno a ţadatelé o azyl mohli 

povolení k zaměstnání získat aţ po uplynutí doby jednoho roku pohybu v ČR. Tím došlo 

prudkému poklesu jejich počtu. V roce 2003 však došlo znovu ke zvýšení. Příčinou byl 

očekávaný vstup ČR do EU, kdy část cizinců z třetích zemí vyuţila azylové procedury 

k usnadnění vstupu na trh práce ještě před přistoupením ČR do EU (ČSÚ, 2014). 

K výrazné změně došlo k 1. 1. 2011, kdy vstoupila v platnost novela zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
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Graf 4.1 Vývoj počtu cizinců v České republice v letech 1993 – 2013(v tisících) 

 

Zdroj: ČSÚ (2014), vlastní zpracování 

Z grafu 4.1 můţeme vidět, ţe od roku 1993 počet cizinců v České republice výrazně 

vzrostl, konkrétně ze 70 tisíc na 439 tisíc cizinců. K mírnému poklesu došlo v roce 2000  

a to v důsledku omezení povolení k zaměstnání. Toto omezení také způsobilo 

přeorientování těchto cizinců směrem k ţivnostenskému podnikání. 

Graf 4.2 Nejčastější státní občanství cizinců v ČR za rok 2013 

 

Zdroj: ČSÚ (2014), vlastní zpracování 

Z grafu 4.2 je moţno vidět, ţe rozhodující podíl na celkovém počtu cizinců u nás má 

Ukrajina, která představuje 24 % všech cizinců v ČR, poté jsou nejpočetnější Slováci  

s 21 %. Pořadí těchto zemí je více méně stabilní, i kdyţ se nadále zvyšuje podíl příslušníků 

ze zemí mimo Evropskou unii. 
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4.4 Analýza aktuální situace na trhu práce v ČR 

Co se týče České republiky, podle celoevropského srovnání patří mezi země, kde je 

míra nezaměstnanosti jedna z nejniţších a jen mírně převyšuje sousední země Rakousko  

a Německo. V roce 2013 byla nezaměstnanost v ČR šestá nejniţší v EU a dosáhla stejného 

výsledku jako Dánsko, a to 7 % a v roce 2014 dokonce poklesla na úroveň 6,1 %. Aktuální 

míra nezaměstnanosti, konkrétně za březen roku 2015, je 7,2%. Co se týče regionů, je na 

tom nejlépe tradičně Praha, kde nezaměstnanost činí jen okolo 3 %, naopak nejvyšší 

nezaměstnanost je v Moravskoslezském kraji, okolo 9% (Novinky, 2014). Český statistický 

úřad vydává pravidelnou analýzu postavení českého trhu práce v rámci celé EU. Tato 

analýza je zaměřena na mezinárodní srovnání indikátorů strategie  

zaměstnanosti – Evropa 2020. V 1. polovině roku 2014 průměrná počet zaměstnaných 

osob vzrostl o 0,5% podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ, na zvýšení 

zaměstnanosti se podíleli především muţi, jejich počet se zvýšil o 19,9 tisíc a počet 

zaměstnaných ţen se zvýšil o 4,2 tisíce. Na celkovém nárůstu zaměstnanosti se podílel 

především sekundární sektor, a to konkrétně průmysl a stavebnictví), v kterém 

zaměstnanost vzrostla o 41,3 tisíc.  

Největší meziroční nárůst zaměstnanost byl zaznamenán ve Středočeském kraji  

(o 9,1 tisíc), Ústeckém (o 6,9 tisíc) a Moravskoslezském kraji (o 5,4 tisíc osob). Také se 

zvýšila celková zaměstnanost osob ve věku 15+, konkrétně o 0,4 procentní body na 55,3%. 

Co se týče vzdělanostní struktury zaměstnaných osob, v 1. pololetí roku 2014 meziroční 

vzrostl počet zaměstnaných s vysokoškolským diplomem (o 3,0%), naopak zaměstnanost 

se sníţila u osob se středním vzděláním bez maturity a u osob se základním vzděláním  

(u obou o 1,1%). Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob na celkové zaměstnanosti osob ve 

věkové kategorii 15 -64 let se sice zvyšuje, ovšem s porovnáním s ostatními státy EU-28 

patří však v ČR mezi nejniţší (MPSV ČR, 2014). 
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Graf 4.3: Vývoj zaměstnanosti v letech 2011 aţ 2014 (po čtvrtletích, v tis. osob) 

 

Zdroj: MPSV ČR (2014), vlastní zpracování 

 

Průměrný počet zaměstnaných osob ve všech sférách národního hospodářství  

v 1. polovině roku 2014 dosáhl úrovně 4,9 mld. osob. Jejich počet meziročně vzrostl 

absolutně o 24,1 tisíc, a v relativním vyjádření o 0,5%. Dle výsledků za jednotlivá čtvrtletí 

roku 2014 představoval meziroční růst v 1. čtvrtletí 0,8% a ve 2. čtvrtletí zpomalil na 

0,2%. 

 

Tab 4.4: Průměrná roční míra nezaměstnanosti v ČR v letech 2004 – 2014 (v %) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ţeny 9,9 9,8 8,8 6,7 5,6 7,7 8,5 7,9 8,2 8,3 7,4 

Muţi 7,0 6,5 5,8 4,2 3,5 5,8 6,4 5,8 6,0 5,9 5,1 

ČR celkem 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 

Zdroj: ČSÚ (2015), vlastní zpracování. 

Z  tabulky 4.4 je moţno vidět, ţe míra nezaměstnanost od roku 2004 poměrně klesla. 

Zatímco v roce 2004 byla 8,3%, v roce 2014 tato míra klesla na 6,1%. Od roku 2004 do 

roku 2007 nezaměstnanost klesala, dokonce v roce 2007 byl zaznamenán poměrně velký 
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pokles oproti roku 2006. Nejniţší míra nezaměstnanosti byla v roce 2008 a to na úrovni 

4,4%, ovšem vlivem hospodářské krize nezaměstnanost začala znovu stoupat  

a v následujících letech kolísala. V roce 2014 byla od hospodářské krize zaznamenána 

nejniţší míra nezaměstnanosti, konkrétně 6,1%. Co se týče nezaměstnanosti muţů a ţen, 

z tabulky je moţno vidět, ţe u ţen je nezaměstnanost výrazně vyšší neţ u muţů. Obecně 

v ČR nadále přetrvávají velké rozdíly mezi pohlavími. U obou pohlaví byly od roku 2004 

klesající tendence do roku 2008, od roku 2009 docházelo ke kolísání těchto měr a v roce 

2014 byl zaznamenán pokles na 7,4% u ţen a u muţů na 5,% 

Tab 4.5: Dlouhodobá míra nezaměstnanosti v ČR v letech 2004 – 2013 (v %) 

 2004 2005 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ţeny 5,3 5,3 4,9 3,6 2,8 2,5 3,5 3,2 3,6 3,7 

Muţi 3,4 3,4 3,1 2,1 1,7 1,6 2,6 2,4 2,6 2,5 

ČR celkem 4,2 4,2 3,9 2,8 2,2 2,0 3,0 2,7 3,0 3,0 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 

Při vstupu ČR do EU v roce 2004, byla dlouhodobá míra nezaměstnanosti na úrovni 

4,2%. Tato míra postupně klesala aţ do roku 2009, kdy byla na svém minimu, konkrétně 

2,0%. V následujícím roce opět vzrostla na 3,0% a v dalších letech kolísala okolo této 

hodnoty. Co se týče muţů a ţen, opět je dlouhodobá nezaměstnanost vyšší u ţen neţ  

u muţů. Obě míry však od vstupu ČR do EU poklesly. U ţen došlo k poklesu u 5,3% 

z roku 2004 na 3,7% v roce 2013 a u muţů ze 3,4% za rok 2004 na 2,5% v roce 2013. Co 

se týče tohoto ukazatele, České republika je za evropským průměrem. 

Tab 4.6: Míra nezaměstnanosti u mládeţe (15 – 24 let) v ČR v letech 2004 – 2013 (v %) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ČR celkem 19,9 19,2 17,5 10,7 9,9 16,6 18,3 18,1 19,5 19,0 

Zdroj:Eurostat (2014b), vlastní zpracování 

Vývoj míry nezaměstnanosti mládeţe se oproti obecné míře nezaměstnanosti poměrně 

liší, v tomto vývoji se vyskytují velké výkyvy. Přesto je míra nezaměstnanosti mládeţe 

v roce 2013 v podstatě na stejné úrovni jako v roce 2004, a to na úrovni 19%. Nejniţší tato 
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míra byla v roce 2008, kdy se pohybovala na 9,9%, v následujícím roce přišel prudký 

nárůst na 16,6%. A od toho roku 2009 tato míra rostla aţ do roku 2012. V roce 2013 došlo 

k mírnému poklesu z 19,5% na 19,0%.  

4.4.1 Politika zaměstnanosti 

Hlavním východiskem v oblasti zaměstnanosti pro rok 2014 je strategie ,,Evropa 

2020‘‘ a na ní navazuje strategie ,,Národní program reforem České republiky‘‘, který si 

klade za cíl na národní úrovni dosáhnout do roku 2020 zvýšení celkové míry zaměstnanosti 

ve věkové struktuře 20-64 let na 75%, z čehoţ: 

 u ţen ve věku 20 – 64 let na 65%, 

 u starších pracovníků ve věku 55 – 64 na 55%, 

 sníţit míru nezaměstnanosti u mladých osob 15 – 24 let o třetinu oproti roku 2010, 

 sníţit míru nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o čtvrtinu oproti roku 2010. 

Za rok 2014 je celková míra zaměstnanosti 59,1%. Realizace politiky 

zaměstnanosti byla v 1. polovině roku 2014 ovlivněna hospodářským oţivením, které 

následovalo po ekonomické recesi. Také v první polovině roku 2014 nadále pokračovala 

podpora zaměstnavatelům v rámci systému investičních pobídek. Podpora je určena na 

vytvoření nových pracovních míst, k rekvalifikaci anebo ke školení zaměstnanců. Dále byl 

důleţitou pomocí příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením (§ 78 

zákona  

o zaměstnanosti), novelizace tohoto zákona proběhla  1. ledna 2015 (Business Center, 

2015). 

Výdaje ze státního rozpočtu souvisejí s výplatou podpor v nezaměstnanosti.  

V 1. polovině roku 2014 dosáhly 5,2 mld. Kč. Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo  

v 1. polovině 2014 vynaloţeno 3,1 mld. Kč. V porovnání s 1. pololetím 2013 se zvýšil 

především objem výdajů aktivní politiky zaměstnanosti financovaných z Evropského 

sociálního fondu, který se více neţ zdvojnásobil. Dále bylo také v rámci politiky 

zaměstnanosti ze státního rozpočtu jako příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více 

neţ 50 % osob se zdravotním pojištěním podle §78 zákona o zaměstnání vyplaceno  

1,9 mld. Kč. 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí od března roku 2013 realizuje v rámci opatření 

Aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ) opatření tzv. Plánu ke zvýšení 

zaměstnanosti, který má za cíl především pomoci vytvořit nová pracovní místa a také 

zvýšit zaměstnanost osob, které hledají práci. Na tento plán vyčlenilo MPSV a ÚP ČR 

celkem 7 mld. Kč. Tzv. Plán ke zvýšení zaměstnanosti zahrnuje sedm opatření: 

1. podpora mladých a absolventů, 

2. podpora zaměstnání matek a dlouhodobě nezaměstnaných, 

3. projekt Vzdělávejte se pro stabilitu, 

4. rekvalifikace, 

5. podpora OSVČ, 

6. pomoc obcím a neziskovým organizacím, 

7. lepší informovanost a pomoc (MPSV ČR, 2014). 

V 1. polovině roku 2014 došlo oproti stejnému období loňského roku k podstatnému 

navýšení finančních prostředků na realizaci aktivní politiky zaměstnanosti. V souvislosti 

s tím také docházelo k lepšímu cílení na rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání 

evidovaných na ÚP ČR a k větší efektivitě těchto opatření. APZ také výrazně přispěla 

k postupnému zlepšení situace na trhu práce, kdy se meziroční rozdíly uchazečů  

o zaměstnání registrovaných na ÚP ČR postupně sniţovaly a od června 2014 se začaly 

projevovat meziroční úbytky a zaměstnanost v ČR rostla. Také se sníţil podíl mladých 

uchazečů do 25 let na celkovém počtu uchazečů. APZ také přispěla k růstu volných 

pracovních míst, jejichţ počet v prvním pololetí 2014 meziročně vzrostl. Zlepšení situace 

na trhu práce v ČR je moţno přiblíţit i díky mezinárodním porovnáním, kdy především 

míra nezaměstnanost mladých do 25 let meziročně poklesla. Celková míra 

nezaměstnanosti je v rámci zemí EU-28 dlouhodobě průměrná a ve 2. čtvrtletí 2014 ČR 

zaujímala 5. nejniţší hodnotu (MPSV ČR, 2014). 

4.5 Význam migrace pročeské pracovníky 

Počet občanů ČR, kteří do zahraničí cestují za prací, roste. Zatímco v roce 2006 jich 

dle orientačních údajů evropského portálu pracovní mobility EURES vycestovalo okolo 
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54 654, v roce 2013 se rozhodlo odcestovat za prací do ciziny okolo 97 342 osob. Mezi 

nejoblíbenější destinace pro migranty patří Velká Británie, Německo a Rakousko. Co se 

týče profesí, největší zájem je o profese ve strojírenství, zdravotnictví a v gastronomii. 

V současné době také narůstá poptávka po kvalifikovaných řemeslnících, jako jsou 

elektrikáři, cukráři, pekaři tesaři nebo truhláři (Eures, 2014). 

Největší šanci získat dobře placení místo v zahraničí mají ti zájemci, kteří ovládají cizí 

jazyk, případně několik jazyků. Další výhodou je předchozí praxe. K 1. lednu roku 2013 

byl celkový počet občanů EU, kteří ţijí v jiném členském státě 13,7 milionů. Bylo zjištěno, 

ţe největší počet cizích státních příslušníků ţije v Německu, ve Španělsku, ve Spojeném 

království, Itálii a ve Francii. Vysoký počet cizích státních příslušníků byl pozorován také 

na Kypru, v Lotyšsku, Estonsku, Irsku, Rakousku a v Belgii. Česká republika tedy nepatří 

mezi nejoblíbenější destinace pro migranty. Migrace Čechů není tolik výrazná jako  

u ostatních států, ale v posledních letech má rostoucí tendencí. 

Také se během posledních 10 let výrazně zvýšila mobilita pracovních sil. Stále více 

Čechů je ochotno dojíţdět za prací. Hlavním důvodem byla ekonomická krize, kdy došlo 

k velkému nárůstu nezaměstnanosti a mnohdy lidé neměli jinou moţnost neţ se 

přestěhovat. Zatímco v roce 2001 do práce dojíţdělo nejvýše půl hodiny okolo 53% 

obyvatel, v roce 2010 stejné mnoţství obyvatel dojíţdí půl hodiny aţ hodinu. Co se týče 

cestování déle neţ hodinu, v roce 2001 to bylo pouhých 9%, zatímco v roce 2010 těchto 

osob je 31%. Tyto výsledky vyplývají z dotazníkového průzkumu portálu práce.cz, který 

proběhlo v roce 2010, kdy bylo dotazováno více neţ 13 000 uţivatelů tohoto portálu 

(Personalista, 2011). 

Stále více českých pracovníků je připraveno přestěhovat se za prací. Najít dobré 

zaměstnání je v dnešní době velmi obtíţné, proto ochota lidí stěhovat se za prací výrazně 

vzrostla. Aţ 70% Čechů uvedlo, ţe v případě nějaké zajímavé pracovní nabídky jsou 

ochotni změnit bydliště, zatímco v roce 2012 ochotu přestěhovat se potvrdilo jen přes 50% 

dotázaných. Tyto závěry vyplývají z průzkumu KPMG České republiky, který proběhl 

v roce 2013. 

 Průzkum byl proveden touto společností napříč republikou mezi několika stovkami 

zaměstnanců. Asi třetina respondentů se dokonce nebrání ani pracovním nabídkám ze 
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zahraničí. Tento průzkum tzv. ,,boří‘‘ jeden z největších národních mýtů o nízké ochotě 

Čechů, přesunout se za prací. Ochota Čechů stěhovat se za prací klesá samozřejmě 

s narůstajícím věkem. Zatímco lidé do 30 let by se odstěhovali v 75%, starší věkové 

kategorie by přesídlily jen ve více neţ 60% případů. Tomuto stěhování ve většině případů 

brání rodina, anebo také např. hypotéka. Z průzkumu také vyplývá, ţe o něco ochotnější 

stěhovat se za prací jsou ţeny. Kvůli práci je ochotných opustit svůj domov okolo 75% 

ţen, zatímco muţů 67% (iDnes, 2013). 

Graf 4.4: Celkový počet Čechů pracujících v jiném členském státě EU dle sítě EURES 

v letech 2006-2013 

‘ 

Zdroj: Interní materiály Eures, vlastní zpracování 

Z grafu 4.4 je moţno vidět ţe, zájem Čechů o práci v zahraničí kaţdý rok roste. Jediný 

pokles nastal v roce 2008, kdy počet Čechů pracujících v zahraničí poklesl ze 76 396 na 

61 825 osob. Od roku 2009 byl však opět zaznamenán růst aţ do roku 2013, kdy tento 

počet byl 97 342, coţ je oproti roku 2006 nárůst o 78%. 

Nejoblíbenější pracovní destinací je Velká Británie, kde odchází za prací cca 30% 

českých migrantů z celkového počtu našich pracovníků v zahraničí.  
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Graf 4.5: Celkový počet Čechů pracujících ve Velké Británii dle sítě EURES v letech 

2006-2013 

 

Zdroj: Interní materiály Eures, vlastní zpracování 

Z grafu je moţno vidět, ţe počet Českých pracovníků ve Velké Británii v letech 2006 

aţ 2013 kolísal. Zatímco v roce 2006 byl celkový počet Čechů v této zemi 17 400, v roce 

2013 tento počet narostl na 29 200, coţ je nárůst o 67,8%. Nejvíce pracovních migrantů 

proudí do hlavního města Spojeného království. Co se týče věkové struktury, tak nejvíce 

do Velké Británie proudí mladí lidé, nejčastěji absolventi. Důvodem je získání zkušeností  

a také zdokonalení se v anglickém jazyce. Mezi 10 nejţádanějších zaměstnání ve Velké 

Británii patří např. pracovník osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, úředník nebo 

technický a odborný pracovník (Evropská komise, 2014d). Také je pro mladé migranty 

zajímavá pozice au pair. I kdyţ je Českých imigrantů ve Velké Británii 29 200, přední 

příčky imigrantů nezastávají. Nejvíce imigrantů do Velké Británie proudí z Polska (v roce 

2011 při sčítání osob bylo zaznamenáno 521 000 Poláků ţijících ve Velké Británii), dále 

Irska, Indie, Francie a také ze Spojených států (MPI, 2009). Obecně je Velká Británie 

velmi populární pro migranty (iDnes, 2014).  Za období od března 2013 do března 2014 se 

do Velké Británie přestěhovalo za prací téměř 131 000 osob. Tato vysoká migrace 

způsobuje růst nezaměstnanosti, ve druhém čtvrtletí roku 2014 se nezaměstnanost 

v Británii zvýšila o 17 % oproti druhému čtvrtletí roku 2013. Britům se to příliš 

nezamlouvá, obávají se rovněţ nárůstu kriminality. Velká Británie připravuje limity pro 

počet občanů EU, kteří by mohli pracovat ve Velké Británii. Tento krok by však mohl 

porušit unijní zákony. Příznivci migrace naopak zdůrazňují, ţe přistěhovalci platí více na 
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daních, neţ pobírají na dávkách a některá odvětví, jako např. zdravotnictví by mez 

imigrantů měla velké problémy (Ihned, 2014). 

Další velmi oblíbenou zemí pro české emigranty je Německo, kde proudí okolo 27% 

pracovníků z České republiky z celkového počtu Čechů pracujících na území EU/ EHP  

a Švýcarska.  

Graf 4.6: Celkový počet Čechů pracujících v Německu dle sítě EURES v letech 2006-2014 

 

Zdroj: Interní materiály Eures, vlastní zpracování 

Z grafu 4.6 můţeme pozorovat, ţe od roku 2006 počet českých migrantů v Německu 

výrazně narostl, oproti roku 2006 tento počet vzrostl z 12 404 na 31 753 osob, coţ je téměř 

trojnásobek. Největší nárůst nastal mezi roky 2010 a 2011, kdy počet Čechů v Německu 

narostl o 56%. Hlavním důvodem tohoto nárůstu bylo skončení veškerých přechodných 

opatření, které Německu vůči České republice uplatňovalo. Mnoho lidí za prací do 

Německa odchází především díky lepším platovým podmínkám. V Německých firmách je 

největší poptávka především po českých řemeslnících a kvalifikovaných dělnících.  

Německo nabízí mnoho volných pracovních míst, jen sousední spolkové země Sasko  

a Bavorsko nabízí tisíce pracovních míst. V současné době je v databázi okolo 800 tisíc 

volných pracovních míst v Německu a to především na pozice jako např. zámečník, 

ţelezobetonář, betonář ale také ve zdravotnictví (EURES, 2015). 
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České úřady v polovině loňského roku evidovaly jiţ přes 30 000 lidí, kteří pracují 

v Německu. Naprostá většina z nich pracuje v Bavorsku, zbytek v Sasku a v dalších 

spolkových zemích. Počet těchto lidí je však ve skutečnosti ještě vyšší, protoţe si často lidé 

práci hledají i sami. V pohraničí jsou ochotni za prací dojíţdět i desítky kilometrů (Česká 

televize, 2015). 

Třetí nejoblíbenější zemí pro české pracovníky je Rakousko, kde za prací odchází 

okolo 12% českých pracovníků z celkového počtu českých pracovníků v zemích EU/ EHP 

a Švýcarska. 

Graf 4.7: Celkový počet Čechů pracujících v Rakousku dle sítě EURES v letech  

2006-2014 

 

Zdroj: Interní materiálny Eures, vlastní zpracování 

Graf 4.7 ukazuje, ţe od roku 2006 do roku 2014 došlo k velkému nárůstu, a to 

konkrétně z 6 680 v roce 2006 na 12 742 v roce 2014. V období od roku 2006 docházelo 

k poklesu českých občanů na pracovním trhu v Rakousku aţ do roku 2009, ovšem od roku 

2010 jiţ byl zaznamenán růst, který prudkým tempem pokračuje v roce 2014. Stejně jako 

v Německu v roce 2011 skončily přechodné opatření Rakouska vůči České republiky, coţ 

českým migrantům velmi usnadnilo cestu.  

Obecně v Rakousku cizinci tvoří okolo 11,5% celkové populace. Největší počet 

imigrantů přichází do Rakouska ze sousedního Německa, dále ze Srbska, Černé hory, 

Kosova a Turecka. Česká republika tedy nezabírá přední příčku imigrantů v Rakousku. 

Také se v Rakousku zvyšuje počet zahraničních studentů, v období od roku 2011 do roku 
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2012 představovali více neţ 1/5 cizinců studenti. Také roste počet ţadatelů o azyl, 

v období od roku 2010 do roku 2012 tento počet narostl cca o 60%. Současná rakouská 

legislativa pro migrační otázky je zaloţena na souboru cizineckých zákonů, které byly 

přijaty v roce 2005 a jejich dodatcích. V roce 2011 byly pak přijaty nové regulace, a to 

Azylový zákon a Zákon o usazování a pobytu (Migrace online, 2015). 

Čtvrtou nejoblíbenější pracovní destinací pro pracovníky z České republiky je Irsko, 

kde pracuje okolo 10% celkového počtu Čechů, kteří pracují na území EU/ EHP  

a Švýcarska. 

Graf 4.8: Celkový počet Čechů pracujících v Irsku dle sítě EURES v letech 2006-2013 

 

Zdroj: Interní materiály Eures, vlastní zpracování 

Graf 4.8 ukazuje, ţe od roku 2006 do roku 2013 došlo k velkému nárůstu českých 

pracovníků na pracovním trhu v Irsku. V roce 2013 byl počet pracujících Čechů v Irsku 

10 121, coţ je oproti roku 2006, kdy byl tento počet 4 524 velký nárůst. Největší růst byl 

zaznamenán mezi roky 2006 a 2007. Od roku 2009 počet českých pracovníků v Irsku 

postupně klesal. Oproti roku 2009 počet pracovníků v roce 2013 poklesl cca o 22%. 

Důvodem byla hospodářská krize, která Irsko velmi zasáhla. Došlo k velkému nárůstu míry 

nezaměstnanosti. Největší růst byl zaznamenán v roce 2009, kdy míra nezaměstnanosti 

vzrostla z 6,4 % na 12 % a rostoucí tendence přetrvávaly aţ do roku 2013, první pokles 

nastal v roce 2014, a to na úroveň 11,3 % (Eurostat, 2014a). Největší šanci na uplatnění na 

Irském trhu práce mají řemeslníci, montéři a některé profesionální sluţby jako  

např. zdravotní sestry, ošetřovatelky nebo kadeřnice. Ţádané jsou také technické profese 
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s vysokoškolským vzděláním jako chemický nebo farmaceutický průmysl nebo také 

některé bankovní a účetní profese s mezinárodní kvalifikací (ACCA, CIMA) (Irsko 

aktuálně, 2015). 

Další, v řadě pátou nejoblíbenější zemí je Itálie, kde v roce 2013 pracovalo 6 250 

českých pracovníků, coţ je 6% z celkového počtu Čechů pracujících v jiné členské zemi 

EU. V příloze č. 2 je moţno v tabulce vidět počty Českých pracovníků ve všech členských 

zemích EU/EHP a Švýcarska v letech 2006 aţ 2013 a u některých aţ do roku 2014. Data, 

které je moţno v tabulce vidět, jsou interní data sítě EURES. Tyto databáze si vytvářejí 

podle zahraničních institucí, údaje nevychází z českých databází, tudíţ nejsou zcela přesná, 

jsou spíše informativní. U některých zemí tato data nejsou zveřejněna. Počet Čechů, kteří 

migrují do jiné země EU za prací, Úřad práce ČR neeviduje. Migrující občan nemá 

povinnost svůj odjezd do jiné členské země hlásit ţádné instituci. Svůj odjezd musí ohlásit 

pouze zdravotní pojišťovně, je nutné ji oznámit změnu v platbě zdravotního pojištění 

(např. ukončení zaměstnání, evidence na ÚP ČR nebo nástup do zaměstnání v jiné členské 

zemi EU), proto tyto data jsou velmi těţko dohledatelná. 

4.5.1 Hlavní bariéry mobility pracovníků 

V dnešním světě stále existuje mnoho bariér, které ovlivňují pracovníky a brání jim 

vycestovat a stěhovat se za prací. Jsou to jednak osobní překáţky, a v neposlední řadě 

překáţky legislativní. 

Jednou z hlavních bariér českých pracovníků patří nedostatečná informovanost. 

Hlavním důvodem je roztříštěnost informací na internetu. Informace o jednotlivých zemích 

se nacházejí na mnoha internetových stránkách a mnohdy nejsou úplné. Občané se stále 

necítí dostatečně informováni o svých právech, coţ bylo důvodem, proč byl rok 2013 

vyhlášen Evropským rokem občanů. Některé započaté aktivity pokračují i v roce 2014  

a pozornost byla zaměřena především volbám do Evropského parlamentu. Lidé, kteří mají 

zájem o práci v zahraničí, by tak měli navštívit stránky EURESU, kde jsou veškeré 

potřebné informace. Problémem však je, ţe EURES není mezi veřejností tolik známý  

a proto je nedostatečně vyuţívaný. EURES se proto snaţí prezentovat na různých 

veletrzích, konferencích a školách. 
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Podle studie Evropské komise, Evropa jako celek má k mobilitě pracovníků spíše 

pozitivní přístup, 46% dotazovaných si myslí, ţe mobilita je prospěšná pro jednotlivce  

a 49% si myslí, ţe je prospěšná pro trh práce. Postoje jednotlivých zemí jsou však odlišné. 

Ze střední a východní Evropy jsou pouze Slováci přesvědčeni o tom, ţe mezinárodní 

mobilita je pro jednotlivce dobrá (více neţ 60%), v ČR jsou však občané skeptičtější 

(zhruba 45%). Tato zpráva poukazuje i na to, ţe ochota stěhovat se za prací do zahraničí 

nezávisí pouze na samotném postoji k mobilitě, ale také na ekonomických a sociálních 

podmínkách (nezaměstnanost, ţivotní podmínky). Více neţ 50% Poláků a více neţ 35% 

Slováků jsou ochotni stěhovat se za prací do jiného členského státu EU, co se týče ČR  

a Maďarska jde o méně neţ 30% (Euractiv, 2006). 

Další bariérou, která zabraňuje migraci, je jazyková bariéra. Mnoho lidí neovládá 

cizí jazyky, proto se obávají vyjet do zahraničí za prací. Znalost jazyka je základní nutnost 

pro ţivot v cizí členské zemi. Proto vznikají různé jazykové kurzy, které napomáhají 

občanům ČR s učením těchto jazyků. Mnoho občanů je také nedůvěřivých, při vycestování 

se obávají různých podvodů a zneuţití. 

Další překáţkou jsou obavy ze zdravotní péče, v této oblasti můţe migranty 

omezovat velké mnoţství potřebných formulářů a poměrně drahé zdravotnictví v jiných 

členských státech a hrazení spoluúčasti při poskytování zdravotní péče, coţ je 

v západoevropských zemích běţné (CMU, 2015). 

4.6 Občané EU na českém trhu práce 

Od 1. května 2004 občané EU, EHP a Švýcarska a také jejich rodinní příslušníci 

nejsou díky zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, povaţováni za cizince a v souladu 

s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané České republiky. Ostatní cizinci, 

kteří nejsou občany EU, EHP ani Švýcarska, mohou vykonávat práci na území ČR jen za 

podmínky, ţe dostali povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, pokud zákon  

o zaměstnanosti nestanovuje jinak. Česká republika má díky zákonné povinnosti 

zaměstnavatelů informovat příslušný úřad práce o zaměstnávání občana EU/EHP nebo 

Švýcarska (Joklová et al, 2009). 
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Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Podle počtu vydaných platných povolení 

k zaměstnání cizinců, vydaných zelených karet cizincům (od 24. 6. 2014 byl tento typ 

nahrazen tzv. zaměstnaneckou kartou) a podle počtu cizinců registrových úřady práce. 

Evidence o cizincích s ţivnostenským oprávněním provádí Ministerstva průmyslu  

a obchodu ČR. 

o Zaměstnanecká karta 

Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR 

za účelem zaměstnání. Tento typ zaměstnaneckých karet nahradil od 26. 4. 2014  

tzv. zelené karty. Cizinec, který má tuto zaměstnaneckou kartu, je oprávněn: 

 pracovat na pracovní pozici, na kterou zaměstnanecká karta byla vydána, 

 pobývat na území ČR, 

 nebo také pracovat na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové 

a migrační politiky Ministerstva vnitra. 

Zaměstnanecká karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání. Tato 

karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky a je vydávána nejdéle na 2 roky 

s moţností opakovaného prodlouţení platnosti. Pro vydání této karty je nezbytná pracovní 

smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti. Mzda, plat nebo odměna nesmí být niţší neţ 

základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude nejméně 15 hodin. 

Zaměstnanecká karta je určena pro cizince ze všech zemí světa. Ovšem občané 

členských zemí EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci tuto zaměstnaneckou 

kartu nepotřebují (MVČR, 2015b). 

o Modrá karta 

Modrá karta, která je vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu 

na území ČR, a to za účelem výkonu zaměstnání, které vyţaduje vysokou kvalifikaci. 

Cizinec, který je drţitelem této modré karty, je oprávněn: 

 pobývat na území ČR, 
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 pracovat na pracovním místě, na které byla modrá karta vydána, a popřípadě toto 

místo za definovaných podmínek změnit. 

Modrá karta se vydává pracovníkům s vyšším odborným nebo vysokoškolským 

vzděláním, kteří mají pracovní smlouvu nejméně na dobu jednoho roku na zákonem 

stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdu, jejíţ výše 

odpovídá alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR. Platnost modré karty je 

na dobu zaměstnání stanovenou ve smlouvě plus 3 měsíce, nejdéle však na 2 roky. Modrá 

karta je určena pro cizince, kteří nejsou členy EU/ EHP a Švýcarska. Občané z těchto 

zemí modrou kartou, ani povolení k zaměstnání nepotřebují. (Integrovaný portál MPSV, 

2014). 

4.6.1 Celkové počet zaměstnaných cizinců v ČR 

Celkovou zaměstnaností cizinců se rozumí součet platných povolení k zaměstnání 

cizinců, počtu cizinců evidovaných krajskými pobočkami Úřadů práce a počtu cizinců 

s ţivnostenským oprávněním.  

Graf 4.9 Celková zaměstnanost cizinců podle státního občanství v letech 2006 – 2013 

 

Zdroj: ČSÚ (2015), vlastní zpracování 

Vzhledem k tomu, ţe v roce 2012 proběhl přechod na nový agendový systém, ve 

kterém docházelo i po celý rok 2013 k doplňování a zpracování dat o zahraniční 

zaměstnanost v tomto systému, je k dispozici pouze kvalifikovaný odhad celkového počtu 
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cizích státních příslušníků a údaje o členských zemích EU za roky 2012 a 2013 nejsou 

k dispozici. Z grafu 4.9 je moţno vidět, ţe vývoj celkového počtu cizinců v ČR mezi roky 

2006 aţ 2013 kolísal. Nejvyšší počet cizinců v ČR byl v roce 2008, kdy zde pracovalo 

361 709 cizinců a poté v roce 2012, kdy tento počet byl 360 434 cizinců. V roce 2013 

došlo opět k poklesu o 40 388 pracujících cizinců. Co se týče počtu cizinců v ČR 

z členských zemí EU, jejich počet zahrnuje cca polovinu ze všech cizinců. Z grafu 

vyplývá, ţe od roku 2006 docházelo, kromě roku 2007, kdy počet cizinců mírně poklesl,  

k jejich nárůstu. V roce 2011 tento počet byl 174 279 cizinců ze zemí EU. První místo 

podle státní příslušnosti za rok 2011, co se týče zemí EU, představuje Slovensko  

(117 831 osob), dále Polsko (21 430 osob) a třetí je Bulharsko (8 148 osob), dále pak 

Rumunsko, Německo a Velká Británie. Co se týče třetích zemí za rok 2011, nejvíc cizinců 

je v ČR z Ukrajiny (68 950 osob), dále z Vietnamu (32 145 osob) a z Ruska (5 644 osob). 

Dále pak Moldavsko, Mongolsko a USA. 

4.6.2 Cizinci v ČR s platným ţivnostenským oprávněním 

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, mohou na území ČR 

podnikat stejně jako občané ČR i cizinci, pokud splní náleţitosti dané tímto zákonem  

a souvisejícími předpisy. Cizinci mohou provozovat podnikatelskou činnost dle 

ţivnostenského zákona jako fyzické osoby, ale také mohou zakládat i právnické osoby 

(především obchodní společnosti nebo druţstva podle obchodního zákoníku). 

Graf 4.10 Cizinci v ČR s platným ţivnostenským oprávněním v letech 2006 – 2014 

 

zdroj: ČSÚ (2015), vlastní zpracování 
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Z grafu 4.10 je moţno vidět, ţe počet cizinců s platným ţivnostenským oprávněním 

z celkového počtu cizinců v ČR rostl od roku 2006 aţ do roku 2011 na 93 059 osob. Od 

roku 2012 však docházelo k poklesu, který pokračoval aţ do roku 2014 na úroveň  

83 569 cizinců. Ovšem v porovnání s rokem 2006, v roce 2014 je počet těchto cizinců 

vyšší o 27 %. V grafu je moţno vidět, ţe převáţná většina cizinců v ČR patří do třetích 

zemí světa. Co se týče vývoje počtu cizinců z EU s platným ţivnostenským oprávněním, 

od roku 2006 jejich počet rostl, a to z celkového počtu 14 351, na 25 848 cizinců v roce 

2014. Většina cizinců z členů EU za rok 2014 jsou státní příslušníci Slovenska (12,8 tisíc), 

z Německa (2,5 tisíc) a třetí nejpočetnější jsou Poláci (1,9 tisíc). Co se týče třetích zemí, 

mezi nejpočetnější skupiny patří občané Ukrajiny (27 014) a dále Vietnamu (25 085). Mezi 

další země patří např. Rusko (1 967), USA (976), Moldavsko (959) anebo Srbsko a Černá 

Hora (553). 

4.6.3 Cizinci v ČR evidovaní na úřadech práce 

Občané EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nepotřebují na území ČR pro 

účely zaměstnání povolení k zaměstnání a ani zaměstnaneckou či modrou kartu. 

Zaměstnavatel nebo fyzická či právnická osoba, ke které jsou občané EU, EHP nebo 

Švýcarska a jejich rodinné příslušníci svým zahraničním zaměstnavatelem vysláni, je 

povinen nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce písemně informovat o této 

skutečnosti krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce. 

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných 

příslušníků, které zaměstnání nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním 

zaměstnavatelem. 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Graf 4.11 Cizinci v ČR evidovaní na úřadech práce v letech 2006 - 2013 

 

Zdroj: ČSÚ (2015), vlastní zpracování 

V grafu 4.11 je moţno vidět vývoj počtu cizinců v ČR evidovaných na úřadech práce 

z celkového počtu cizinců v ČR v letech 2006 – 2011. Vzhledem k tomu, ţe v roce došlo 

k přechodu na nový agendový systém, ve kterém docházelo ještě i po celý rok 2013 ke 

zpracování a naplňování dat o zahraniční zaměstnanost v tomto systému. Proto data za rok 

2012 a 2013 jsou jen kvalifikované odhady krajských poboček Úřadu práce v ČR a počty 

cizinců ze zemí EU za tyto roky nejsou k dispozici. Graf ukazuje, ţe největší počet 

evidovaných cizinců na úřadech práce byl v roce 2008, konkrétně 284 551. Od roku 2009 

docházelo k poklesu do roku 2010. Další nárůst byl zaznamenán v roce 2011, a to o 1,2 % 

na celkový počet 217 862 cizinců, kteří jsou evidováni na úřadech práce v ČR. Co se týče 

cizinců z členských zemí EU, zaujímají více neţ polovinu z celkového počtu. Od roku 

2006 do roku 2011 se počet cizinců evidovaných na úřadech práce výrazně zvýšil, 

konkrétně o 29 %. V roce 2012 došlo také k nárůstu, ovšem v roce 2013 opět k poklesu na 

úroveň 234 159 cizinců. Většina cizinců evidovaných na úřadech práce za rok 2011 jsou ze 

Slovenska (106 425), dále z Polska s výrazně niţším počtem (19 718) a také z Bulharska 

(7 007). Co se týče cizinců ze třetích zemí, převaţují občané z Ukrajiny (35 250 osob), 

dále Ruska (3 931 osob), Mongolska (2 827 osob) a Vietnamu (2 776 osob). 
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4.7 Shrnutí situace migrace v ČR 

Česká republika od počátku tohoto tisíciletí zaţila velký nárůst pracovní migrace, a to 

jak co se týče přílivu zahraničních pracovníků, tak odlivu pracovních sil ze země. Tento 

rostoucí trend velmi posílil vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Určitým 

omezením pro pracovníky z České republiky, kteří se chtěli přestěhovat do jiné země EU 

za prací, bylo tzv. přechodné omezení, které trvalo do 30. dubna 2011. Hlavním důvodem 

vzniku těchto omezení byla ochrana pracovního trhu, nikoliv snaha zabránit migraci osob.  

Vstup ČR na vnitřní trh EU sebou přinesl jak klady, tak i zápory. Mezi klady patří 

např. příliv kvalifikované či vysoce kvalifikované pracovní síly, na jejíţ vyškolení  

a odborný růst ČR nemusela vynaloţit ţádné prostředky. Dalším kladem je také přínos 

nových přístupů nebo myšlení, které obohacují zaběhlé postupy. Nevýhodou migrace můţe 

být nebezpečí nadměrného upřednostňování levné zahraniční pracovní síly nebo také 

nárůst nezaměstnanosti českých pracovníků v případě velkého přílivu zahraničních 

pracovníků.  

Počet občanů ČR, kteří se stěhují do zahraničí za prací, roste. Zatímco v roce 2006 

vycestovalo 54 654 Čechů, v roce 2013 jich vycestovalo 97 342, coţ je nárůst o 78%. 

Největší nárůst počtu českých pracovníků v zemích EU/ EHP a Švýcarska nastal v roce 

2011, kdy skončily přechodné omezení ve všech těchto zemích. Oproti roku 2010 došlo 

k nárůstu o 12%. Nejoblíbenější pracovní destinací pro české pracovníky je Velká Británie, 

kde za prací odchází okolo 30% z celkového počtu Čechů pracujících v zemích EU/EHP  

a ve Švýcarsku. Druhou nejoblíbenější je Německo, kde se za prací stěhuje cca 27%, třetí 

nejoblíbenější zemí pro české migranty je Rakousko, s 12% českých pracovníků. Čtvrtou 

zemí je potom Irsko, tam však počet českých pracovníků od roku 2009 klesá, důvodem je 

hospodářská krize, která Irsko velmi zasáhla. Co se týče profesí, čeští pracovníci mají 

největší zájem o profese ve strojírenství, zdravotnictví a také v gastronomii. Ve srovnání 

s celkovým počtem 4,9 mil. pracujících osob v ČR, je 97 342 osob pracujících v jiné zemi 

EU/EHP a Švýcarsku, je toto číslo velmi nízké. Stále mnoho osob se odchodu za prací do 

ciziny obává. Hlavním důvodem jsou jazykové bariéry nebo také nedostatečná 

informovanost, proto by lidé, kteří by chtěli pracovat v zahraničí, měli navštívit stránky 

EURES, kde najdou veškeré potřebné informace. Evropské unie se neustále snaţí  

o zjednodušení procesů zaměstnávání migrujících pracovníků, provádí změny v oblasti 



69 

 

legislativy, které by mělo mít pozitivní efekt na evropský trh práce. Problémem je 

opoţděná implementace schválených norem v jednotlivých členských státech a také 

rozdílná interpretace. Evropská komise vydala 18. 9. 2014 zprávu, která se týkala 

demografických změn, s názvem ,,Jak sladit ekonomickou migraci s potřebami trhu 

práce‘‘ve spolupráci s OECD. Dle prognóz EU by mělo v období 2013-2020 obyvatelstvo 

v produktivním věku (15-64 let) poklesnout o 7,5 mil.  Domnívají se, ţe pracovní mobilita 

je řešení pro demografické změny. V roce 2012 byl vydán balíček týkající se 

zaměstnanosti, který se snaţil stanovit vizi skutečného evropského trhu práce. Komise se 

pomocí opatření na podporu integrace cizinců z nečlenských zemí, především 

prostřednictvím fondu pro integraci, snaţila o pokrok v řešení problému na trhu práce. 

Také vydala strategické pokyny k integraci migrantů na trhu práce v kaţdoročních 

doporučeních těm členským státům, kde jsou rozdíly v zaměstnanosti migrantů a občanů 

nejvýraznější (Euroskop, 2014). 

Co se týče počtu cizinců na českém trhu práce, ten od roku 2006 kolísal. Zatímco od 

roku 2006 do roku 2008 docházelo k nárůstu počtu pracujících cizinců, od roku 2009 aţ do 

roku 2013 tento počet kolísal. V roce 2013 tento počet byl 320 046, coţ byl oproti roku 

2006 nárůst o 27%. Nejvyšší počet pracujících cizinců v ČR byl v roce 2009, s celkovým 

počtem 361 709 cizinců. Celkový počet cizinců zahrnuje jak cizince evidované na trhu 

práce, tak cizince s platným ţivnostenským oprávněním. Podle státní příslušnosti v ČR ţije 

největší počet pracovníků v rámci EU ze Slovenska, dále z Polska, Bulharska, Rumunska, 

Německa a Velké Británie. Co se týče třetích zemí, největší počet cizinců v ČR je 

z Ukrajiny, dále z Vietnamu, Ruska, Moldavska, Mongolska a USA. Cizinců evidovaných 

na úřadech práce je za rok 2013 celkem 75% z celkového počtu pracujících cizinců v ČR, 

zbylí jsou cizinci s ţivnostenským oprávněním. Z celkového počtu 4,9 mil. zaměstnaných 

v ČR je zaměstnáno za rok 2013 celkem 320 046 cizinců, coţ je 6,5% z celkového počtu 

zaměstnaných osob v ČR.  
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5 Závěr 

Diplomová práce se zabývá problematikou volného pohybu pracovníků v Evropské 

unii se zaměřením na pracovní trh České republiky. Cílem práce bylo na základě analýzy 

vymezit problematiku zaměstnávání pracovníků a zhodnotit dopady volného pohybu 

pracovníků pro Českou republiku. Při zpracování diplomové práce byly vyuţity především 

odborné knihy a publikace, elektronické zdroje a interní materiály sítě EURES. V rámci 

internetových zdrojů byly čerpány informace především z internetových stránek 

Euroskopu, Evropské komise a Českého statistického úřadu. 

Vnitřní trh EU je prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb 

zboţí, sluţeb, osob a kapitálu v souladu s ustanovením Smluv. Společný trh byl postupně 

budován jiţ od roku 1957 aţ do roku 1993. O vnitřním trhu je moţno mluvit aţ od roku 

1993, kdy bylo přijato 90 % návrhů Bíle knihy. Maastrichtská smlouva, program vnitřního 

trhu doplnila o hospodářskou a měnovou unii. K vývoji vnitřnímu trhu velmi přispělo  

i zaloţení Schengenského prostoru, díky kterému došlo k odstranění veškerých vnitřních 

hranic, mezi státy, které tuto dohodu podepsaly (viz kap. 2.1). 

Zajištění volného pohybu pracovních sil byl jeden z dlouhodobých cílů Evropské unie. 

V platnosti je jiţ od roku 1968. Nejprve se uvolnění týkalo pouze ekonomicky aktivních 

osob, později, v roce 1987 se však tato svoboda rozšířila i pro studenty, důchodce a osoby 

ţijících z nezávislých příjmů (viz kap. 3.2). Kaţdý občan EU má právo přestěhovat se do 

jiné členské země a pracovat tam, aniţ by docházelo k diskriminaci na základě státní 

příslušnosti.  U volného pohybu pracovníků však existují určité výjimky z práva, konkrétně 

u zaměstnání ve veřejné správě a v případě, ţe by došlo k narušení veřejného pořádku, 

veřejné bezpečnosti anebo ochrany zdraví (viz kap. 3.4). 

Z analýzy, která byla provedena ve čtvrté kapitole diplomové práce, je moţno vidět, 

ţe Česká republika od počátku tohoto tisíciletí zaţila velký nárůst pracovní migrace, a to 

jak přílivu zahraničních pracovníků, tak odlivu pracovních sil ze země. Tento rostoucí 

trend posílil vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Jedinou překáţkou byla 

tzv. přechodná opatření, která vůči České republice zavedla většina původních zemí  

EU-15, s výjimkou Velké Británie, Irska a Švédska. Veškerá přechodná omezení skončila 
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30. dubna 2011 a pro české pracovníky se otevřely všechny pracovní trhy členských zemí 

EU.  

V rámci diplomové práce byla stanovena hypotéza: V období let 2006 až 2013 došlo 

k výraznému zvýšení počtu Čechů migrujících za prací do zemí EU/EHP a Švýcarska. 

Z provedené analýzy vyplývá, ţe počet občanů ČR, kteří se do zahraničí stěhují za prací, 

výrazně vzrostl a daná hypotéza se potvrdila. Zatímco v roce 2006 vycestovalo 54 654 

Čechů, v roce 2013 jich vycestovalo 97 342, coţ je nárůst o 78%. Největší nárůst nastal 

v roce 2011, kdy došlo k ukončení veškerých přechodných opatření vůči České republice. 

Pro české pracovníky je nejoblíbenější pracovní destinací Velká Británie, kde za prací 

odchází 30% z celkového počtu Čechů pracujících v jiné zemi EU/EHP a ve Švýcarsku. 

Druhou nejoblíbenější zemí je Německo, kde odchází za prací 27% českých pracovníků a 

třetí zemí je Rakousko s 12% českých pracovníků, (viz kap. 4.5). Mezi nejţádanější 

profese českých pracovníků patří zaměstnání ve strojírenství, zdravotnictví  

a také v gastronomii. Z daných výsledků je zřejmé, ţe přestoţe se volný pohyb pracovníků 

v ČR uvolnil, stále této příleţitosti nevyuţívá dostatečné mnoţství českých pracovníků. 

Evropská unie se neustále snaţí o zjednodušení procesů zaměstnávání migrujících 

pracovníků, coţ by mělo mít pozitivní efekt na evropský trh práce. Provádí např. změny 

legislativy, které by potřebám trhu práce odpovídaly, (viz kap. 4.7). Problémem je však 

opoţděná implementace schválených norem v jednotlivých členských státech, coţ nadále 

způsobuje významné překáţky mobility. Dalšími důvody jsou nedostatečná informovanost 

a často také jazykové bariéry. Za rok 2013 pracovalo v zahraničí celkem 97 324 Čechů, 

coţ je 1,9% z celkového počtu 4,9 mil. zaměstnaných osob v ČR.  

Co se týče počtu cizinců na českém trhu práce, i zde došlo od roku 2006 k nárůstu. 

Zatímco v roce 2006 byl celkový počet zaměstnaných cizinců 250 797, v roce 2013 tento 

počet byl 320 046, coţ je nárůst o 27%.  Nejvyšší počet pracujících cizinců v ČR byl 

v roce 2009, s celkovým počtem 361 709 cizinců, viz graf 4.9. Podle státní příslušnosti 

v ČR ţije největší počet pracovníků v rámci EU ze Slovenska (117 83 osob), dále z Polska 

(21 430 osob), Bulharska (8 148 osob), a dále z Rumunska, Německa a Velké Británie. Co 

se týče třetích zemí, největší počet cizinců v ČR je z Ukrajiny (68 950 osob), dále 

z Vietnamu (32 145 osob), Ruska (5 644 osob), a dále z Moldavska, Mongolska a USA. 
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Z celkového počtu 4,9 mil. zaměstnaných v ČR je zaměstnáno za rok 2013 celkem  

320 046 cizinců, coţ je 6,5% z celkového počtu zaměstnaných osob v ČR.  

Evropská unie se neustále snaţí podporovat migraci v rámci pracovních sil, vidí v tom 

řešení problému stárnutí populace. Dle prognóz EU by mělo v období 2013-2020 

obyvatelstvo v produktivním věku (15-64 let) poklesnout o 7,5 mil. Proto společně 

s OECD usiluje o zjednodušení uznávání zahraničních kvalifikací. Z výzkumu EU 

vyplývá, ţe lidé, kteří se v rámci EU stěhují, vykazují vyšší míru zaměstnanosti, neţ ti, 

kteří se nepřesouvají. Proto se EU snaţí odstranit veškeré bariéry, které by mohly migraci 

bránit. Občané členských zemí EU mají velké mnoţství pracovních příleţitostí  

a předpokládá se, ţe se v budoucnu pracovní trh Evropské unie bude i nadále rozšiřovat o 

nové členské země. 

 

 

 

. 
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Seznam zkratek 

APZ  Aktivní politika zaměstnanosti 

ACCA  Asociace certifikovaných účetních 

CIMA  Český institut pro marketing 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

EEO  Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti 

EP  Evropský parlament 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

ENIC  Evropská síť informačních středisek 

ESVO  Evropské sdruţení volného obchodu 

EURES Evropská sluţba zaměstnanosti 

HDP  Hrubý domácí produkt 

IMI  Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu 

JVT  Jednotný vnitřní trh 

LZP  Listina základních práv 

MLP  Program vzájemného učení 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NARIC Národní informační středisko pro akademické uznávání 

NRP   Národní program reforem 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

SEPA  Jednotná oblast pro platby v eurech 
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SFEU  Smlouva o fungování Evropské unie 

SIS  Schengenský informační systém 

SOLVIT Řešení sporů s úřady v EU 

UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

USA   Spojené státy americké 
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Příloha 2: Počet občanů ČR zaměstnaných na území EU/ EHP a Švýcarska 

  Stát 

rok 

2006 

rok 

2007 

rok 

2008 

rok 

2009 

rok 

2010 

rok 

2011 

rok 

2012 

rok 

2013 

rok 

2014 

1 Belgie 1 593 - 617 2 072 2 210 2 921 - - 

 2 Bulharsko - - - 186 10 187 - - 221 

3 Dánsko - - - 155 263 - 470 511 421 

4 Estonsko  - - 7 85 106 121 153 110 

 5 Finsko 11 11 - 135 175 358 408 444 505 

6 Francie  82 72 96 - 1 163 - - - 

 7 Chorvatsko - - - - - - - - 

 8 Irsko 4 524 12 000 10 230 12 900 12 700 11 960 11 358 10 121 4 256 

9 Island 140 120 250 - - - - - 138 

10 Itálie 4 115 4 050 4 496 5 801 6 009 6 134 6 250 5 925 5561 

11 Kypr - 457 403 354 341 - 404 335 

 12 Lichtenštejnsko - - 5 17 19 28 

 

- 

 13 Litva - - - - - 7 12 4 5 

14 Lotyšsko - 35 - 125 - - - - 

 15 Lucembursko - - - 209 - - - 824 

 16 Maďarsko 118 110 285 261 250 - - - 

 17 Malta 61 66 63 56 77 - - - 219 

18 Německo 12 404 13 579 13 931 14 013 14 341 22 372 23 500 26 893 31753 

19 Nizozemsko 1 394 1 250 2 242 - 2 602 2 854 2 954 2 820 3 170 

20 Norsko 210 633 544 486 343 385 * 1 579 

 21 Polsko 205 164 134 176 1 089 1 183 1 247 1 285 1 950 

22 Portugalsko - - 212 - - - - - 

 23 Rakousko 6 680 5 278 5 060 5 136 6 164 7 782 9 802 11 329 12742 

24 Rumunsko - - 88 15 - - - - 

 25 Řecko - - - - - - - - 

 26 Slovensko 1 065 1 241 1 915 2 293 2 830 3 179 - 3 400 2525 

27 Slovinsko 128 141 76 113 111 72 47 52 92 

28 Spojené království 17 400 30 000 20 000 30 500 24 500 33 000 33 850 29 200 

 29 Španělsko 2 944 2 800 - 2 370 1 200 - 5 757 1 190 3 517 

30 Švédsko 140 232 73 - 1 212 1 249 - 1 320 

 31 Švýcarsko 1 440 4 157 1 098 4 809 5 570 - - - 6219 

  Celkem ČR 54 654 76 396 61 825 82 267 83 285 93 792 96 212 97 342 73 294 

 


