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Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá podnikáním cizinců třetích zemí na území České 

republiky, kdy jsem si stanovil za úkol vymezit negativní dopady podnikání cizinců třetích 

zemí a navrhnout případné řešení pro minimalizaci těchto negativních dopadů 

podnikatelské činnosti cizinců. V první části jsem velmi stručně přiblížil historii podnikání 

cizinců. Následně jsem vymezil právní rámec pro podnikání cizinců třetích zemí na území 

České republiky. V další části jsou vymezeny problémy podnikání cizinců, které spatřuji 

z pohledu vlastní činnosti i součinnosti s jinými orgány státní správy zabývající 

se problematikou podnikání cizinců. Následující část obsahuje mé návrhy na zmírnění 

či minimalizaci negativních dopadů a zneužívání podnikání cizinců. Závěrem jsem 

zhodnotil dopad podnikání cizinců v České republice s ohledem na ekonomiku České 

republiky. 

Klíčová slova: cizinec, třetí země, vízum, podnikání, účast v právnické osobě 

Summary 

My bachelor work is occupied with business of foreigners from the third countries 

in the Czech republic, where I to set target define negative impacts on business foreigners 

form the third countries and I proposition eventually resolution for minimization these 

negative impact entreprencurial activity this foreigners. In the first part I very recerp 

approached history business foreigners. Consecutively I define legal frame work for 

business foreigners from the third countries in the Czech republic. In another part there are 

define problems business foreigners, which I see from owns activity and from cooperation 

with another agency of state administration, which are occupied with problems business 

foreigners. Consecutive part contain my proposition for easing and minimization negative 

impacts and abuse of business foreigners. In the conelusion I appraise impact business 

foreigners in the Czech republic with regard to economy in the Czech republic. 

Key words: foreigner, the third countries, visa, business, attendance in legal person   
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1. Úvod 

Téma bakalářské práce „Podnikání cizinců třetích zemí na území České republiky“ 

jsem si zvolil z důvodu toho, že pracuji jako policista u služby cizinecké policie, 

a to konkrétně v oblasti kontroly pobytového režimu cizinců na Inspektorátu cizinecké 

policie Rumburk. V podnikání cizinců na území České republiky spatřuji nejen časté 

obcházení zákona o pobytu cizinců – tedy „podnikání cizinců“ pouze jako prostředek 

k získání pobytu na území ČR, ale i mnoho jiných porušení právních předpisů, kdy dochází 

k daňovým únikům a trestné činnosti páchané cizinci v ČR.  

Podnikání jako účel pobytu cizinců, je bohužel jedním z nejsnáze získatelných 

pobytových statutů, které Česká republika cizincům umožňuje a z tohoto důvodu je velmi 

často tento účel pobytu cizinci zneužíván. V současné době hospodářské krize, kdy spousta 

legálně zaměstnaných cizinců, kteří v důsledku krize přišli o práci, především z řad 

Vietnamců, mění svůj účel pobytu ze zaměstnání právě na podnikání. 

Cílem mé práce je vymezení problematických oblastí v podnikání cizinců 

a následné navržení změn vedoucích ke zmírnění negativních dopadů podnikání cizinců 

z pohledu České republiky. Ve svých závěrech vycházím především z vlastní kontrolní 

činnosti u služby cizinecké policie a také ze součinnostních akcí ve spolupráci s ostatními 

orgány státní správy zabývajícími se podnikatelskou činností cizinců v České republice. 

Závěrem jsem zhodnotil podnikání cizinců třetích zemí z pohledu přínosu či zátěže 

pro ekonomiku České republiky. 
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2. Historie podnikání cizinců na území České republiky 

Podnikání jakožto způsob obživy a posléze i jako prostředek ke zbohatnutí není 

doménou pouze současnosti. V minulosti se však tato činnost nenazývala podnikáním, ale 

jednalo se o různá řemesla, která lidé po jejich osvojení jako učni a tovaryši následně 

vykovávali pro uspokojení svých potřeb. Ve stejném postavení byli i rolníci a chovatelé 

zvěře.  

Teprve s nástupem vědeckého pokroku a průmyslové revoluce se již hovoří 

o činnosti vedoucí k zisku, tedy již můžeme o podnikání hovořit v dnešním slova smyslu.  

O něco jiné bylo podnikání cizinců. Vždy se na cizince hledělo s určitou dávkou 

respektu a nedůvěry a z tohoto důvodu se nikdy nenašlo na daném území mnoho 

podnikajících cizinců. Jednalo se buď o přistěhovalé rodinné příslušníky, anebo cizinec 

podnikatel jen územím procházel a nabízel výrobky či službu v dané oblasti 

nedostatkovou, např. dráteníci. 

V bakalářské práci jsem se především zabýval obdobím spojeným se vznikem 

samostatné České republiky, které se datuje k 1. lednu 1993, kdy po vzájemné dohodě 

předních politických osobností došlo k rozdělení České a slovenské federativní republiky 

na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. 

Není možné však opomenout i ostatní období od existence samostatného státu 

Československého až po vznik České republiky alespoň v minimální podobě.  

2.1. Období před vznikem samostatné české republiky 

Na území nově vzniklého státu republiky Československé dne 28.10.1918 

podnikalo v té době mnoho osob – v dnešní terminologii samostatně podnikající fyzické 

osoby, tedy živnostníci, řemeslníci a drobní rolníci, z nichž velká většina byla i občany 

jiných států, obklopujících ČSR. Jednalo se vzhledem k historickému uskupení Evropy 

především o německy mluvící cizince. Jednoznačně tato skutečnost souvisí s rozpadem 

Rakouska-Uherska a blízkosti sousedního Německa. V období první republiky byly 

největšími národnostními menšinami na území Československé republiky Němci 23%, 
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Maďaři, Rusíni, Poláci, Židé 10%.  Zejména v oblastech národnostních menšin se objevují 

i podnikající cizinci. [34] 

V období celosvětové hospodářské krize se počet samostatně podnikajících osob 

v ČSR snížil. Tento pokles se v mnohem větší míře projevil i u podnikajících cizinců, 

zejména drobných rolníků a živnostníků. Krize měla za následek zánik takto podnikajících 

cizinců ať už v důsledku proletarizace či pauperizace. [34] 

Následující dvě časová období našich dějin – druhá světová válka a následně 

období socialismu - nebyla pro podnikání ideálním prostředím a lze říci, že podnikajících 

cizinců bychom mnoho nenalezli.  

V období socialismu, po „vítězném“ únoru dochází na území Československa 

ke znárodňování a kolektivizaci vedoucí až k téměř zániku živnostníků občanů 

československých natož cizinců.  

V socialismu neměla Československá republika téměř žádnou mezinárodní migraci, 

z důvodů velmi restriktivní migrační politiky, výrazně omezující volný pohyb cizinců 

do Československa přes státní hranice. Migrace do Československa byla zcela specifická 

a především zahrnovala občany bloku socialistických zemí. K početnější migraci 

do Československa došlo v období 70. a 80. let minulého století na základě tehdejších 

mezinárodních smluv a tzv. „internacionální pomoci“. Jednalo se zejména dočasné 

studenty, učně a pracovníky převážně z následujících zemí: Vietnam, Korea, Maďarsko, 

Polsko, Čína, Kuba. Počty, těchto pracovníků, se vyšplhaly až na 60 000 koncem 80. let 

20. století. Zejména u občanů Vietnamu tyto získané zkušenosti a kontakty byly velmi 

efektivně využity k vybudování velmi silné imigrační komunity v České republice. Tito 

cizinci se po „sametové“ revoluci a následném znovuzrození podnikání v Československu 

těchto rolí ujali a začali ve velkém počtu samostatně podnikat. [1], [5] 

2.2. Samostatná Česká republiky 

Po listopadové revoluci v roce 1989 se objevuje nová epocha podnikání cizinců 

v České republice. V prostředí politických, sociálních i ekonomických změn 

a transformace společnosti se Česká republika stala imigrační a tranzitní zemí. Teprve 

s otevřením hranic v roce 1990 lze hovořit o imigraci cizinců a jejich integraci v naší zemi. 
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Česká republika v průběhu devadesátých let minulého století byla k imigraci cizinců velice 

liberální ve snaze začlenit se mezi demokratické země. Liberalizmus se projevil především 

ve snadném získání povolení k pobytu na území, tak i v zákonech upravující zaměstnávání 

a podnikání cizinců v České republice. 

Této situace ve větší míře využila vietnamská populace již integrovaná v ČR 

a ve velmi liberálním prostředí získala snadno živnostenská oprávnění. Toto se projevilo 

především v pohraničí se západní Evropou (Německem a Rakouskem) a také ve velkých 

městech ČR (Praha, Brno, Ostrava), kdy vznikaly ve velkém počtu tržnice a vietnamští 

podnikatelé v nich nabízeli množství zboží. [5] 

České právo prošlo od listopadu 1989 kompletní transformací a obměnou. Byla 

přijata celá řada důležitých zákonů znamenajících odklon od práva „socialistického“ 

k právu středoevropskému. Došlo též ke sjednocení českého práva s právem Evropské unie 

v souvislosti s plnohodnotným členstvím České republiky v Evropské unii. Veškeré tyto 

změny se také týkají i postavení cizinců v České republice, kdy došlo k postupnému 

odbourání kontrol na státních hranicích a následně i k svobodnému pohybu osob a kapitálu 

v rámci Evropské unie.  

V novodobé historii České republiky můžeme podnikání cizinců rozdělit 

do následujících období: 

1990 aţ 1995 (liberální postoj) 

Imigrace cizinců do České republiky a jejich podnikání nebylo chápáno, jako 

celospolečenský problém, zákony o pobytu cizinců a podnikání cizinců byly relativně 

jednoduché, vstřícné a transparentní. Zájemci o podnikání si mohli vyřídit vše potřebné 

až po příjezdu do republiky na turistické vízum nebo pozvání. V právním systému České 

republiky se objevily zákony upravující podnikání, tedy i podnikání cizinců v ČR. Jedná 

se zejména o zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) dále 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a také zákon č. 123/1990 Sb., upravující právní 

podmínky pobytu na území České republiky. Znění těchto zákonů upravující problematiku 

podnikání cizinců bylo velice liberální, což se projevilo snadným získáním živnostenského 

oprávnění i pobytového povolení. [1] 
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1996 aţ 2008 (restriktivní postoj) 

Ke konci 90. let minulého století se zejména pod vlivem EU stala migrační politika 

ČR a také podmínky pro podnikání cizinců systematičtější, selektivnější a restriktivnější. 

Zpřísnění zákonů z důvodu snahy o harmonizaci s právem EU. Dle zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců nadzemí ČR nebylo již možné žádost o povolení pobytu za účelem 

podnikání v ČR, ale pouze za ZÚ ČR v zahraničí. Byly přijaty i novely zákonů upravující 

podnikání cizinců na území ČR, zákon č. 286/1995 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., 

novelizující zákon o živnostenském podnikání. Touto novelou došlo k velkému zpřísnění 

povinnosti podnikatelů předkládat zákonem stanovené doklady, např. doklad 

o bezúhonnosti, doklad o vlastnictví či užívacím právu k prostorám pro podnikání. Byl 

nově přijat zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, který velmi 

zpřísnil podmínky pro získání dlouhodobého víza za účelem podnikání. Tyto právní změny 

vedly ve svém důsledku k poklesu cizinců podnikajících v ČR. [1], [4] 

Soudobá hospodářská krize  

V období posledního roku, kdy se projevila hospodářská krize, jejíž počátek 

lze spojovat s trhem realit v USA, je patrná snaha většího počtu cizinců pobývajících 

na území České republiky o změnu účelu pobytu a to z účelu zaměstnání na účel 

podnikání. Tato situace je vyvolaná propouštěním zahraničních pracovníků především 

v důsledku poklesu výroby. Tito cizinci mají ve většině případů již vytvořeny v České 

republice rodinné i sociální vazby. Program „Dobrovolné návraty“ je však pro cizince 

se zázemím v ČR neperspektivní a z tohoto důvodu využili v mnoha případech, 

ve vietnamské komunitě téměř ve všech případech, změny účelu pobytu. Tato změna 

je zapříčiněna i tou skutečností, že účel pobytu podnikání je jedním z nejsnázeji 

získatelných pobytových oprávnění pro cizince. [4] 
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Obrázek 1 
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3. Právní podmínky podnikání cizinců na území ČR  

Již od vzniku samostatné České republiky je pojem cizinec právně nejednotný, 

„neexistuje žádný jednotný cizinecký kodex a neexistuje ani žádná jednotná pro celé právo 

platná definice ‘cizince‘. Dokonce i interpretace se v jednotlivých právních předpisech 

liší“. [8] Tento stav přetrvává dodnes. 

Český právní systém se při určení pojmu cizinec obrací v různých právních 

normách ke dvěma skutečnostem. Za prvé se jedná o státní příslušnost – státní občanství. 

Z pohledu tohoto institutu se za cizince považuje osoba mající jiné státní občanství 

než občanství České republiky. Za druhé se jedná o místo pobytu či sídla osoby. Tento 

institut pak rozděluje osoby na tuzemské a zahraniční, přičemž rozhodujícím kritériem 

pro zařazení je právě a pouze jen místo pobytu či sídla bez ohledu na státní občanství 

zúčastněných osob. Tuzemskou osobou se pak rozumí taková fyzická nebo právnická 

osoba, která má na území České republiky hlášen trvalý pobyt, nebo má na území České 

republiky sídlo. U zahraniční osoby je tomu naopak, tedy adresa trvalého pobytu nebo 

sídlo je mimo území ČR. Nastanou tedy situace, kdy podle jednoho kritéria, státní 

občanství, je daná osoba cizincem a podle místa trvalého pobytu nebo sídla se jedná 

o tuzemskou osobu a naopak. V bakalářské práci se pod pojmem cizinec bude rozumět 

osoba s jiným státním občanstvím než občanstvím České republiky. [28], [29], [30] 

3.1. Základní pojmy 

CIZINEC 

Pojem cizinec je v Českém právním systému zakotvena v zákoně č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území České republiky, následovně „Cizincem se rozumí občan mající 

jinou státní příslušnost než státní příslušnost České republiky“ [28] Rozumíme tím tedy 

všechny fyzické osoby, které mají státní občanství jiného státu, nebo několika jiných států, 

za předpokladu, že ani jedno z daných státní občanství není občanství České republiky. 

TŘETÍ STÁTY 

Za tyto státy se považují svrchovaná území jiných států než států Evropské unie.  
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V rámci této bakalářské práce jsem zúžil pojem „třetí státy“ na státy s největším 

počtem cizinců pobývajících na území České republiky za účelem podnikání a druhým 

kritériem mého zúžení třetích států byla kriminalita a obcházení zákona cizinců. Jedná 

se o státy rozkládající se na západním Balkánu – bývalá Jugoslávie a přilehlé státy (Srbsko, 

Bosna a Hercegovina, Kosovo, Albánie), státy bývalého Sovětského svazu (Rusko, 

Ukrajina, Běloruska) a dále státy východní a jihovýchodní Asie (Čína, Mongolsko 

a Vietnam). Toto zúžení jsem zvolil z důvodu největších problémů v oblasti podnikání 

cizinců na území České republiky. 

PODNIKÁNÍ  

Problematika podnikání, tak i problematika podnikání cizinců, v České republice 

je upravena jak v právu soukromém, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tak v právu 

veřejném, zákon č. 455/1999 Sb., živnostenský zákon. 

Podnikáním se rozumí „soustavně vykonávaná činnost prováděná samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za dodržení 

podmínek stanovených v zákoně o živnostenském podnikání“ [29]  

Oproti tomu obchodní zákoník považuje za podnikání každou činnost, splňující 

základní definiční podmínky podnikání, tedy soustavně vykonávaná činnost prováděná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. 

Nestanoví tedy konkrétní činnosti, jak je tomu v zákoně o živnostenském podnikání 

ani žádné zvláštní podmínky zahrnuté do daného zákona. Jsou zde stanoveny 

pouze základní podmínky povinné pro všechny podnikatele. [30] 

FYZICKÁ OSOBA 

Za fyzickou osobu považujeme právně způsobilého člověka, tedy osobu v našem 

případě starší 18 let a způsobilou k právním úkonům, která provozuje činnost pod svým 

jménem a nakládá se svým majetkem (pomineme-li situace leasingu, tedy výpůjčky). [29] 

PRÁVNICKÁ OSOBA 

Podle obchodního zákoníku se za právnickou osobu považuje sdružení fyzických 

osob nebo právnických osob a dále účelová sdružení majetku, jednotky územní 

samosprávy a jiné subjekty, o kterých tak stanoví zákon. Právnické osoby mají právní 

subjektivitu, tedy jsou způsobilé vlastním jménem zacházet se svými právy a povinnostmi. 
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Pro účely této bakalářské práce je nutné pojem právnické osoby zúžit na právnické osoby 

založené za účelem podnikání, tedy na obchodní společnosti a družstva jejich problematika 

je zakotvena v § 2 obchodního zákoníku, zákoně č. 513/1991 Sb. [29], [30] 

VÍZUM 

Vízem se rozumí povolení v podobě štítku vylepeného zejména v cestovním 

dokladu cizince, které po dobu platnosti daného oprávnění umožňuje cizince vstup a pobyt 

na území České republiky a vycestování cizince z území ČR. Je důležité upozornit, 

že na udělení víza není právní nárok. [28] 

3.2. Povolení k pobytu a zákon č. 326/1999 Sb. 

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky ve svých jednotlivých 

paragrafech upravuje podmínky vstupu cizince na území České republiky a vycestování 

cizince z území ČR, stanoví podmínky pobytu cizince na území a vymezuje působnost 

Policie České republiky, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v oblasti 

státní správy zabývající se problematikou vstupu, pobytu a vycestování cizinců vzhledem 

k České republice. [28] 

V rámci této bakalářské práce bude problematika pobytového režimu cizinců 

zúžena pouze na cizince ze třetích zemí, kteří na území České republiky podnikají nebo 

o to žádají. Ve své podstatě se tedy jedná o cizince mající jinou státní příslušnost než 

je státní příslušnost zemí Evropského hospodářského prostoru a dále cizince pobývající 

na území (hodlající pobývat na území) déle než tři měsíce. 

Z pobytových oprávnění vymezeným v zákoně o pobytu cizinců na území České 

republiky se tedy jedná o vízum nad 90 dnů za účelem podnikání a dále o povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Určitým zvláštním typem výše uvedených 

pobytových oprávnění je pobyt za účelem účasti v právnické osobě. [28] 

 

 

 



Miroslav Kučaba:   Podnikání cizinců třetích zemí na území České republiky 

 
 

2010  10 
 

3.2.1. Pobyt na vízum nad 90 dnů 

Tito cizinci jsou oprávněni podat žádost o vízum nad 90 dnů na zastupitelském 

úřadě v zemi svého původu (zemi státního občanství cizince) a to konkrétně za účelem 

podnikání. 

Ke své žádosti je žádající cizinec povinen předložit: 

- cestovní doklad, jehož platnost je minimálně o 3 měsíce delší než požadovaná délka 

pobytu 

- prostředky k pobytu na území ČR – tímto se rozumí předložení peněžních prostředků 

ve výši 120 000,- Kč (nebo ekvivalent v jiné měně) nebo výpis z bankovního účtu 

žadatele, ze kterého vyplývá, že žadatel může disponovat během pobytu v ČR 

prostředky ve výše uvedené výši, nebo platnou mezinárodně uznávanou kreditní kartou 

(např. VISA, JCB, DINERS CLUB, MASTER CARD, EUROCARD, AMERICAN 

EXPESS …) 

- doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území se prokazuje dokladem 

s podpisem ubytovatele. Doklad musí obsahovat skutečnost, že ubytování se poskytne 

na dobu požadovaného pobytu od – do, popřípadě bez omezení. Jedná se zejména 

o smlouvu o ubytování, nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu nebo smlouvu 

s obdobným charakterem, potvrzení vlastníka nemovitosti o zajištění ubytování cizinci 

- doklad potvrzující účel pobytu na území ČR, tedy podnikání. Jím rozumíme 

ověřenou kopie dokladu (výzvy) o přerušení řízení o vydání živnostenského oprávněné, 

tj. živnostenského listu, vydaného živnostenským úřadem České republiky. Z dokladu 

musí být zřejmé, že živnostenské řízení je přerušeno pouze z důvodu chybějícího 

povolení k pobytu, resp. víza k pobytu na 90 dnů za účelem podnikání. Tato povinnost 

předložit doklad potvrzující účel pobytu se považuje za splněnou, pokud cizinec 

v žádosti uvede číslo jednací ohlášení živnosti a údaj o tom, u kterého živnostenského 

úřadu živnost ohlásil. 

- dvě fotografie rozměru 35 x 45 mm (tzv. pasové) s aktuální podobou žadatele, pozadí 

může týt bílé až světle šedé nebo světle modré, jiná barva pozadí je nepřípustná 

- doklad o trestní zachovalosti. Za tento doklad je považována písemnost obdobná 

výpisu z rejstříku trestů. Písemnost musí být vydána státem, jehož je cizinec státním 
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občanem, jakož i ostatními státy, ve kterých cizinec pobýval v posledních třech letech 

déle než šest měsíců. Nevydávají-li takové státy tento doklad, musí být nahrazen 

čestným prohlášením cizince. 

- lékařskou zprávu - pouze v případě, že je zde důvodné podezření, že cizinec trpí 

závažnou nemocí. [28] 

Písemnosti nesmí být starší 180 dní, s výjimkou cestovního pasu a matričních 

dokladů. U dokladů a veřejných listin připojovaných k žádosti jejich původ je z cizí země, 

musí být tyto náležitosti opatřeny předepsaným ověřením a úředním překladem do češtiny. 

Kopie písemností je nutné ověřit příslušným úřadem v České republice, jinak je zapotřebí 

předložit i originál pro porovnání písemností. [28] 

Po udělení daného typu víza je cizinec oprávněn vstoupit na území České republiky 

za dodržení všech právních podmínek, podnikat na území České republiky po dobu 

platnosti pobytového oprávnění a vycestovat z území České republiky v době platnosti 

víza.  

Cizinec je povinen do tří pracovních dnů ode dne vstupu do ČR se přihlásit 

k pobytu na místně příslušné Skupině povolování pobytu Služby cizinecké policie podle 

místa pobytu cizince, kde má zajištěno ubytování. [28] 

3.2.2. Povolení k dlouhodobému pobytu 

 Povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat cizinec pobývající na území 

České republiky na základě víza k pobytu nad 90 dnů, a který hodlá na území České 

republiky pobývat po dobu delší než 1 rok. To vše za předpokladu, že trvá i stejný účel 

pobytu, v našem případě podnikání. 

K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je cizinec povinen předložit: 

- Cestovní doklad 

- Doklad potvrzující účel pobytu 

- Prostředky k pobytu 

- Doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu  

- Fotografie 
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- Doklad o cestovním zdravotním pojištění společně s dokladem o zaplacení 

pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Tímto se rozumí 

doklad, který vystavila pojišťovna oprávněná provozovat toto pojištění na území České 

republiky. Dokladem cizinec prokazuje, že má zajištěnu úhradu nákladů léčení 

v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území ČR, včetně nákladů 

spojených s převozu do země původu cizince, tedy náklady v minimální výši 30 000 

EUR, a to s platností po dobu pobytu nadzemí bez spoluúčasti pojištěného. 

- Potvrzení finančního úřadu ČR o stavu jeho daňových nedoplatků 

- Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o skutečnosti, že nemá splatné 

nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti 

včetně penále [28] 

3.2.3. Účast v právnické osobě 

Jedná se o jeden z vydávaných účelů pobytového oprávnění cizincům, a to jak u víz 

nad 90 dnů, tak i u povolení k dlouhodobým pobytům. Pro získání tohoto pobytového 

oprávnění s daným účelem pobytu – účast v právnické osobě, platí stejné právní podmínky 

jako u žádostí o vízum nad 90 dnů, respektive povolení k dlouhodobému pobytu. Cizinci 

jsou povinni doložit stejné náležitosti s výjimkou dokladu prokazujícího účel pobytu. 

Dokladem pro účast v právnické osobě vzniklé podle zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, je ověřená kopie společenské smlouvy nebo notářského zápisu 

o založení obchodní společnosti či družstva, ve které bude cizinec působit jako společník, 

člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, člen družstva apod., nebo ověřená kopie 

výpisu z obchodního rejstříku České republiky již zapsané právnické osoby, v níž cizinec 

dodatečně přijal účast, a ověřená kopie společenské smlouvy nebo notářského zápisu 

o jejím založení (změně) prokazující, že cizinec je účasten v této právnické osobě. [28], 

[30] 
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3.3. Ţivnostenské podnikání 

Podnikáním se rozumí „soustavně vykonávaná činnost prováděná samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za dodržení 

podmínek stanovených v zákoně o živnostenském podnikání“. [29] Přičemž zákon 

o živnostenském podnikání jmenovitě vymezuje činnosti, které živnostenským podnikáním 

nejsou (např. využívání výsledků tvůrčí činnosti, provádění archeologických výzkumů, 

činnost fyzických osob – lékaři, farmaceuti při poskytování zdravotní péče, advokáti, 

notáři, činnost bank, provádění loterií, hornická činnost, zemědělství …).  

3.3.1. Základní zásady ţivnostenského podnikání 

Rozeberme tedy základní definiční podmínky živnostenského podnikání. Soustavně 

vykonávanou činností, tedy nikoli činností nahodilou, jednorázovou, se rozumí taková 

činnost, kde „jednotlivá dílčí jednání musí být spojena dílčím záměrem a určitou časovou 

souvislostí“. [8] Nelze tedy za podnikání považovat činnost, která je jednorázová, 

např. prodej vlastního majetku – auto, byt, dům.  

Živnostenské podnikání je činností prováděnou samostatně. Nejedná se o vztah 

nadřízený - podřízený, osoba vykonávající podnikatelskou činnost jedná samostatně 

a zcela svobodně, pouze na základě své vlastní vůle uzavírá veškeré smluvní vztahy 

s třetími osobami. [2],[29] Nemůže se tedy jednat o situace, kdy např. cizinec – podnikatel, 

je v „zaměstnaneckém“, tedy podřízeném vztahu k jinému podnikateli. Oba sice vlastní 

živnostenské oprávnění, ale „zaměstnaný živnostník“ jedná a reaguje pouze na základě 

pokynů „živnostníka zaměstnatele“. 

Činnost musí být provozována vlastním jménem. Podnikatel jedná sám za sebe, 

vlastním jménem, které si u fyzické osoby je vždy jméno a příjmení a může obsahovat 

nějaký dodatek, a které mu bylo zapsáno na živnostenském oprávnění i je zapsáno 

do obchodního rejstříku. Z toho tedy vyplývá, že každý podnikatel je povinen mít 

své obchodní jméno. [29], [9] 

Činnost prováděna na vlastní odpovědnost – za své podnikání nese odpovědnost 

pouze sám podnikatel a nelze tuto odpovědnost převést na někoho jiného. Jedná 

se o odpovědnost, jak za konání, tak i za opomenutí. [2], [29] 
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Činnost prováděná za účelem dosaţení zisku – podnikatel tedy provozuje danou 

činnost s cílem na této činnosti vydělat, tedy dosáhnout zisku. Je zřejmé, že při začátku 

podnikání ve většině případů nelze mít ihned zisk, ale nelze také argumentovat skutečností, 

že nebylo možné dosáhnout zisku a ve své podstatě nemít žádný obrat v podnikání, jak je 

častým příkladem daňových přiznání cizinců. 

Mezi subjekty oprávněné provozovat živnost patří jak fyzická, tak i právnická 

osoba za podmínek stanovených v zákoně o živnostenském podnikání. V našem případě 

zahraniční osoba (tedy fyzická osoba s bydlištěm – myšleno trvalý pobyt mimo území ČR 

nebo právnická osoba se sídlem mimo území ČR) může na území ČR provozovat živnost 

za úplně stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako osoba česká, s výjimkou té, že 

k ohlášení živnosti musí doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dní nebo 

povolení k dlouhodobému pobytu. [29] 

Mezi všeobecné podmínky k provozování živnosti patří dosažení věku 18 let, 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a u cizinců již zmíněné povolení k pobytu 

(či vízum) za účelem podnikání.  

Zákon přesně stanovuje, kdo se považuje za bezúhonného a to negativním 

vymezením. Zákon stanoví, kdo bezúhonný není. Jsou to osoby, které spáchaly trestný čin 

úmyslně a byl jim uložen nepodmíněný trest odnětí svobody alespoň v délce jednoho roku 

a dále osoby, které spáchaly trestný čin úmyslně v souvislosti s podnikáním, ale zde již 

podmínka nepodmíněného trestu není. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence 

Rejstříku trestů a u cizinců třetích zemí výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným 

dokladem vydaným státem, jehož je cizinec státním občanem a též obdobným výpisem 

ze všech zemí, ve kterých cizinec pobýval déle jak tři měsíce, a to za období posledních 

tří let, ne starší 3 měsíce. 

Povolením k pobytu se rozumí dlouhodobé vízum nad 90 dnů nebo povolení 

k dlouhodobému pobytu na území České republiky. Tato pobytová oprávnění vydávají 

cizinců na jejich žádost za dodržení zákonných podmínek orgány služby cizinecké policie, 

jedná-li se o žádosti podané na území České republiky, a zastupitelské úřady České 

republiky v zahraničí, byla-li žádost podána mimo území České republiky. 

Živnostenský zákon dále stanoví, ve kterých případech (stanoveny zákonem nebo 

zvláštním právním předpisem) zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Jsou jimi 

odborná způsobilost nebo jiná způsobilost. Tato způsobilost se prokazuje dosaženým 



Miroslav Kučaba:   Podnikání cizinců třetích zemí na území České republiky 

 
 

2010  15 
 

vzdělání v daném oboru, rekvalifikací, přezkoušením na základě zákonem zakotvených 

podmínek popřípadě praxí v daném nebo příbuzném osobu, lustrační osvědčení apod. [29] 

3.3.2. Vznik ţivnostenského oprávnění 

Podnikání na základě živnostenského zákona je spojeno se získáním 

živnostenského oprávnění. U cizinců je vznik živnostenského oprávnění podmíněn 

několika kroky: ohlášením úmyslu provozovat živnost na území České republiky, 

povolením k pobytu na území České republiky a zápisem do obchodního rejstříku. 

Ohlašovatel živnosti je povinen v ohlášení uvést: 

- jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu 

- odpovědného zástupce (je-li to pro splnění podmínek odborné způsobilosti třeba) 

-  rodné číslo, nebylo-li cizinci ještě přiděleno, pak uvede datum narození 

- státní občanství 

- trvalý pobyt v zahraničí 

- místo pobytu v České republice, byl-li cizinci pobyt povolen 

- místo podnikání 

- předmět podnikání, je nutné vymezit s dostatečnou jednoznačností a určitostí, 

popřípadě uvést obory činnosti živnosti volné, které bude v rámci podnikání 

vykonávat 

- identifikační číslo, bylo-li přiděleno 

- provozovnu 

- datum zahájení provozování živnosti,  

- ukončení provozování živnosti, dle délky povoleného pobytu v České republice 

[29] 

K ohlášení živnosti je nutné doložit doklady o bezúhonnosti ne starší tří měsíců, 

tedy výpis z rejstříku trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je cizinec státním 

občanem a dále obdobný doklad i z ostatních států, ve kterých se cizinec v posledních 

3 letech zdržoval v celkové délce jeho pobytu na území jednotlivých států déle než tři 

měsíce. [29] 
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Dále je třeba ohlášení doplnit o doklad prokazující existenci právního vztahu 

pro užívání prostor k podnikání – prostory místa podnikání, provozovny. Prokázáním 

právního vztahu k užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti. [29] 

Cizinec je dále povinen k ohlášení doložit oprávněnost pobytu na území České 

republiky. Povolení k pobytu cizinec prokazuje vízem nad 90 dnů nebo povolením 

k dlouhodobému pobytu na území České republiky, obojí ve formě štítku vylepeného 

v cestovním dokladu cizince. Z daného štítku je patrné, komu bylo povolení k pobytu 

(vízum) uděleno, za jakým účelem, s jakou dobou platnosti a kdo tento doklad vydal. [28], 

[29] 

Živnostenské oprávnění vzniká u zahraničních fyzických osob dnem zápisu 

do obchodního rejstříku. Tento návrh zápisu je zahraniční fyzická osoba povinna podat 

ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu, kterým živnostenský úřad potvrzuje splnění 

podmínek pro provozování živnosti. [29] 

3.3.3. Rozdělení ţivností 

Živnostenský zákon rozděluje živnosti na ohlašovací a dále na koncesované. Jak již 

sám název napovídá u živností ohlašovacích je jejich podstatou pouze samotné ohlášení 

úmyslu provozovat živnost. To znamená, že k provozování těchto živností postačí pouhé 

splnění podmínek uvedených v zákoně. Oproti tomu u živností koncesovaných je potřebné 

státní povolení k provozování živnosti, tzv. koncese. Tyto živnosti jsou uvedeny v příloze 

č. 3 živnostenského zákona, jsou to např.: výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, 

zpracování, nákup a prodej výbušnin; silniční motorová doprava nákladní; vnitrozemská 

vodní doprava; ostraha majetku a osob; provádění veřejných dražeb … Vzhledem k velmi 

nízkým počtům podnikajících cizinců na základě koncese se daná bakalářská práce danou 

tématikou nezabývá. [29] 

Ohlašovací ţivnosti 

 Ohlašovací živnosti jsou živnosti 

- Řemeslné, uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona, kde podmínkou provozování 

dané živnosti je odborná způsobilost, která se prokazuje příslušným dokladem 

o řádném ukončení příslušného vzdělání v příslušném oboru, nebo dokladem o řádném 
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ukončení vzdělání v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoleté praxe v oboru, 

anebo dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru. Pro odbornou způsobilost 

u jednotlivých řemeslných oborů je vždy požadováno i patřičné nejvyšší dosažené 

vzdělání (výuční list, výuční list s maturitou, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské 

vzdělání, rekvalifikace…) 

- Vázané, uvedené v příloze č. 2 zákona o živnostenském podnikání. Zde je podmínkou 

provozování dané živnosti odborná způsobilost pro každou vázanou živnost stanovena 

taktéž v příloze č. 2 zákona o živnostenském podnikání (např. provozování autoškoly – 

profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem a jedem rok praxe v oboru) 

- Volné, kde není žádná odborná ani jiná způsobilost stanovena. Živnost volná a obory 

činnosti živnosti volné jsou stanoveny v příloze č. 4 zákona o živnostenském 

podnikání.  

U cizinců podnikatelů je nejvíce zastoupená živnost volná s jednotlivými obory 

živnosti volné. Není pro ně potřeba žádného zvláštního školení či praxe, postačí pouze 

ohlášení a ochota tuto činnost provozovat. Předmětem podnikání této činnosti živností 

volné je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Obory této živnosti jsou vymezeny v příloze č. 4, kde je vyznačeno celkem 80 různorodých 

oborů, nejčastější jsou:  

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví 

a myslivost 

- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 

- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- velkoobchod a maloobchod [29] 

 

3.3.4. Provozovny 

Provozovnou je podle zákona o živnostenském podnikání prostor, v němž 

je provozována živnost. Provozovnou se rozumí i mobilní provozovna, tedy prostor určený 
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k podnikání, který je přemístitelný a není umístěn na jednom místě déle než 3 měsíce. 

Za provozovnu je také považován automat sloužící k prodeji zboží.  

Podnikatel může provozovat živnost i ve více provozovnách, přičemž ke každé 

provozovně je povinen mít vlastnické nebo užívací právo, které je povinen prokázat 

na žádost živnostenského úřadu. U mobilních provozoven je opět až na žádost 

živnostenského úřadu podnikatel povinen prokázat, že provozovna na daném místě 

oprávněně umístěna. Vyskytují se i případy, kdy je provozovna umístěna v bytě, v takovém 

případě pokud není podnikatel vlastníkem bytu, může v něm být živnost provozována 

pouze se souhlasem vlastníka. O zahájení nebo ukončení provozování živnosti v dané 

provozovně je podnikatel povinen tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu předem. 

Pro každou provozovnu, vyjma automatů, je nutné určit odpovědnou osobu 

za činnost dané provozovny. Provozovna musí být označena, a to trvale a zvenčí viditelně, 

obchodní firmou (název, jméno a příjmení podnikatele) a IČO.  

3.3.5. Povinnosti podnikatele 

 Podnikatel je povinen označit obchodní firmou (popřípadě názvem, nebo jménem, 

příjmením a identifikačním číslem) objekt, kde má podnikatel místo podnikání.  Toto 

označení musí být provedeno viditelně. 

 Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo 

užívací právo k nemovitostem či prostorám, kde má místo podnikání. Dále na žádost 

a ve lhůtě živnostenského úřadu je podnikatel povinen zajistit doklady prokazující způsob 

nabytí zboží nebo materiálu, které prodává. A tyto doklady předložit kontrolujícím 

zaměstnancům živnostenského úřadu přímo v místě ohlášené kontroly. 

 Podnikatel má povinnost zajistit v provozovnách v prodejní nebo provozní době 

přítomnost osoby, která ovládá český jazyk. 

 Přerušení živnosti delší než šest měsíců je podnikatel povinen živnostenskému 

úřadu ohlásit předem písemně 

 Na žádost zákazníka musí podnikatel vydat doklady o prodeji zboží nebo 

o poskytnuté službě. Doklad musí obsahovat označení podnikatele, datum uskutečnění 

právního vztahu, druh zboží nebo služby a cenu. 
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 Podnikatel má povinnost na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda provozuje 

živnost a doložit doklady tuto skutečnost prokazující. 

 

Obrázek 3 

 

Podnikající cizinci na území ČR dle státní příslušnosti   (zdroj ČSÚ) 

3.4. Podnikání dle obchodního zákoníku 

Na rozdíl od živnostenského zákoníku obchodní zákoník považuje za podnikání 

každou činnost, splňující základní definiční podmínky podnikání, tedy soustavně 

vykonávaná činnost prováděná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku. Nestanovuje tedy konkrétní činnosti, jak je tomu v zákoně 

o živnostenském podnikání. 

Za právnickou osobu přitom považujeme sdružení fyzických osob nebo 

právnických osob a dále účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné 

subjekty, o kterých tak stanoví zákon. Pro účely této bakalářské práce je nutné pojem 

právnické osoby zúžit na právnické osoby založené za účelem podnikání, tedy na obchodní 
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společnosti a družstva jejich problematika je zakotvena v obchodním zákoníku, zákoně 

č. 513/1991 Sb. [30] 

3.4.1. Zaloţení a vznik právnické osoby 

K právní subjektivitě právnické osoby je třeba jejího vytvoření, které probíhá 

ve dvou krocích – založení a vznik. 

K založení právnické osoby, obchodní společnosti, dochází podepsáním 

společenské smlouvy všemi zakladateli nebo je-li právnická osoba založena jedním 

zakladatelem podepsáním zakladatelské listiny, v tomto případě musí celou zakladatelskou 

listinu sepsat notář. Pravost těchto podpisů je nutné úředně notářsky ověřit. K založení 

právnické osoby, družstva, je nutné uskutečnění ustavující schůze družstva, kde se volí 

orgány družstva a schvalují se stanovy družstva. O průběhu schůze se sepíše podrobný 

notářský zápis, jehož jednou přílohou je jmenný seznam členů. [2], [30] 

U právnické osoby je třeba při jejím založení, prokázat způsobilost k provozování 

živnosti a registrovat se u živnostenského úřadu. To je vyžadováno po odpovědném 

zástupci dané právnické osoby, kterým může být osoba statutárního orgánu. Nemůže jím 

být však člen dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu. Daná živnostenská oprávnění 

se zapisují do živnostenského rejstříku. 

Ke vzniku právnické osoby dochází dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku. 

Tento den je také počátkem oprávnění provozovat živnost a dnem získání právní 

subjektivity právnické osoby. 

3.4.2. Druhy právnických osob 

Jak bylo uvedeno výše, existují dva typy právnických osob založených za účelem 

podnikání, obchodní společnosti a družstva. Obchodní společnosti se dále člení na osobní 

(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost – společníci podnikají osobně a ručí 

za závazky společnosti celým svým majetkem) a kapitálové (společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost – společníci se účastní na podnikání svým vkladem 

do společnosti a za závazky společnosti ručí jen do výše nesplaceného vkladu). Družstvo 
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je pak společenstvím neuzavřeného počtu osob a je zaleženo za účelem podnikání, popř. 

zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. [2] 

V rámci této bakalářské práce se zaměříme pouze na veřejné obchodní společnosti 

a dále na družstva, neboť tyto právnické osoby jsou cizinci ze třetích zemí nejvíce 

využívány. 

Veřejná obchodní společnost 

K založení tohoto typu právnické osoby je zapotřebí alespoň 2 osob, přičemž 

maximální počet členů není nikterak omezený. Výhodou této právnické osoby 

je i ta skutečnost, že není stanovena výše základního kapitálu společnosti, tedy vkladu. 

Nevýhodou je naopak povinnost všech jejích členů splnit všeobecné i zvláštní podmínky, 

jsou-li pro daný předmět podnikání stanoveny, k provozování živnosti. Vrcholným 

orgánem společnosti je statutární orgán, který tvoří všichni společníci, pokud společenská 

smlouva nestanoví jinak. Jiné orgány obchodní veřejná společnost nevytváří. Celkem 

jednoduché je i přibrání, přistoupení nebo naopak odstoupení společníků, což se děje pouze 

změnou společenské smlouvy. [2], [30] 

Druţstvo 

K založení družstva je třeba minimálně pěti osob (v případě, že družstvo zakládají 

právnické osoby, postačí poté k založení pouhé dvě právnické osoby). Počet členů družstva 

je neomezený. Jmenný seznam všech členů má sice družstva ze zákona povinnost vést, ale 

nikoli již zveřejňovat. Výše základního kapitálu družstva je minimálně 50 000,- Kč 

za družstvo jako celek. Mezi orgány družstva je vrcholným, statutárním orgánem 

představenstvo (to může být nahrazeno u družstev do 50 členů předsedou družstva), 

dalšími orgány členská schůze a kontrolní komise. Nikdo z členů družstva nemá povinnost 

vlastnit živnostenské oprávnění. [2], [30] 

3.5. Shrnutí 

Cizinec s úmyslem podnikat v České republice, kdy on sám se nachází mimo území 

ČR je povinen vyřídit si pobytové oprávnění pro pobyt na území ČR – podat žádost 

o vízum nad 90 dnů, popřípadě účasti v právnické osobě. Dále musí tento cizinec sám, 
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nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě plné moci, ohlásit živnostenskému 

úřadu v ČR svoji živnost (tedy úmysl podnikat v ČR) respektive založit svoji právnickou 

osobu v ČR nebo se stát členem již existující právnické osoby (převodem podílu, 

odklopením, zapsáním se jako nový člen). Doložit veškeré potřebné náležitosti k žádosti 

o vízum a splnit veškeré právní kroky potřebné k získání pobytového oprávnění 

i oprávnění živnostenského. Pokud poté bude cizinci vízum uděleno (na udělení víza není 

právní nárok), je cizinec do tří pracovních dnů po vstupu na území ČR povinen se přihlásit 

k pobytu na místně příslušné Skupině povolování pobytu Služby cizinecké policie podle 

místa pobytu cizince, kde má zajištěno ubytování. 

Dále je cizinec povinen se dostavit na živnostenský úřad k doložení pobytového 

oprávnění a vyzvednutí výpisu, kterým živnostenský úřad potvrzuje splnění podmínek 

pro provozování živnosti. Další povinností cizince je do 90 dnů ode dne doručení výpisu 

živnostenského úřadu podat návrh do zápisu do obchodního rejstříku. Teprve po zápisu 

podnikatele do obchodního rejstříku vzniká podnikateli právo podnikat. Další povinností 

podnikatele je přihlásit se na Okresní správu sociálního zabezpečení z důvodu placení 

pojistného na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti. To je povinen učinit 

do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém cizinci vzniklo 

živnostenského oprávnění, tedy zápis do obchodního rejstříku.  

 

Obrázek 4 

 

Počet cizinců s pobytovým oprávněním účast v PO    (zdroj SCP) 
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4. Problematika podnikání cizinců na území ČR 

V rámci své činnosti u služby cizinecké policie jako kontrolní orgán oprávněnosti 

pobytu cizinců na území České republiky, dodržování povinností a účelu pobytu cizinců 

se účastním i kontroly cizinců s účelem pobytu podnikání a účasti v právnické osobě. Tato 

kontrola je jednak podmíněna pobytovými kontrola cizinců vyplývajícími přímo ze zákona 

o pobytu cizinců na území České republiky a dále v mnoha případech je kontrola 

prováděna na základě součinnosti orgánů státní správy, tedy služby cizinecké policie, 

živnostenského úřadu i úřadu práce. V roce 2009 jsem se osobně účastnil celkem 42 akcí 

zaměřených na kontrolu cizinců, kdy 14 akcí bylo se ŽÚ, 11 s ÚP, 4 s SKPV a UOOZ 

a 13 akcí vlastních. Dále jsem osobně zkontroloval 1534 cizinců především vietnamské 

státní příslušnosti a dále občanů Ruska, Ukrajiny, Kosova a Srbska. Také jsem v daném 

roce provedl 325 pobytových kontrol dle cizineckého zákona. Na základě zkušeností 

a získaných poznatků z vlastní činnosti, z provedených kontrol cizinců a dále z poznatků 

ze zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí spatřuji následující problematické 

oblasti v podnikání cizinců třetích zemí v České republice. 

4.1. Zneuţití účelu podnikání jako prostředek k získání pobytu 

v České republice a následné otevřené cesty dále do EU 

Cizinec, kterému je uděleno vízum nad 90 dnů za účelem podnikání, na toto vízum 

přicestuje do České republiky a následně se pokusí z České republiky vycestovat, nelegální 

cestou do jiného státu Evropské unie, kde buď požádá o azyl, nebo se začlení do velmi 

početných národnostních menšin v dané zemi, kde se ho krajané ujmou. Cizinec v daném 

případě zneužije systému získání pobytového oprávnění pro Českou republiku ve snaze 

se legálním cestou dostat do prostoru Evropské unie a následně vycestovat z ČR do jiné, 

dle jeho názoru zajímavější země (finanční stránka – EURO, jiný sociální systém, 

postavení uprchlíka a dávky plynoucí z tohoto postavení). Je pravdou, že takovému cizinci 

pobytové oprávnění zanikne, neboť neplní účel pobytu, pro který mu bylo vízum uděleno. 

Živnostenský úřad rozhodne o té skutečnosti, že ohlašovatel živnosti, cizinec, neslnil 

podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Tuto skutečnost živnostenský úřad zašle 

službě cizinecké policie, která na základě provedených šetření v evidencích a vlastní 
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pobytové kontroly v místě hlášeného pobytu cizince zahájí řízení o zrušení víza k pobytu 

nad 90 dnů a následně za splnění podmínek daných zákonem toto vízum zruší. Jedná 

se o zdlouhavou cestu, kdy cizinec již mnohdy není na území České republiky a ve většině 

případů je v následujícím období v rámci mezinárodní smlouvy vrácen zpět do České 

republiky ze státu, kde se chtěl usadit. Tímto vznikají České republice nemalé náklady 

vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o cizince nelegálně pobývajícího v ČR a je tedy 

zájmem České republiky tento nelegální pobyt ukončit. Ve většině případů opět na základě 

mezinárodní smlouvy je cizinec správně vyhoštěn z území ČR a ve většině případů nese 

náklady tohoto vyhoštění stát. 

Další skupinou jsou cizinci využívající organizované skupiny osob, jejichž členové 

působí na pozicích společníků nebo statutárních orgánů ve fiktivních společnostech v ČR. 

Cílem těchto právnických osob je zisk ze zprostředkování pobytových oprávnění cizinců 

třetích zemí a příslib zajištění cesty do jiných státu EU. Ceny za vyřízení pobytových 

oprávnění se pohybují kolem 40 000,- Kč. Po vstupu cizinců do ČR jsou jim ihned 

na letišti odebrány jejich cestovní doklady a je jim přislíbeno zprostředkování cesty dále 

na západ. Cizinci jsou po malých skupinkách odváženi k blízkosti státních hranic například 

vozidly taxislužeb a poté pěší cestou nebo na doklady jim podobných cizinců s patřičným 

oprávněním pobytu v EU jsou převáženi do okolních států EU (především Německa). 

4.2. Zneuţití účelu účasti v právnické osobě k výkonu nelegální 

práce – tzv. klientský systém 

Cizinci zejména z řad postsovětských republik zahrnuti do tzv. klientského systému 

– aktivity právnických osob, hierarchicky členěných, často s kriminálním pozadím, kdy 

je cizinci organizována a zprostředkována práce, ale ve většině případů i ostatní služby 

spojené jak s povolením k pobytu a „podnikání“, tak i s životem v České republice. Těmito 

službami jsou především – bydlení, strava, doprava, nakládání s financemi, tak obstarání 

potřebných dokladů k pobytu i podnikání byť i ve formě falzifikátů a padělků (výpisy 

z bank, nájemní smlouvy, členství ve společnostech, daňových přiznání, rejstříků trestů 

a obdobných dokladů ze zemí původu…). Tyto služby jsou však od zprostředkovatele tak 

oceněny, že cizinec je nucen platit neúměrně vysoké částky, což vede k jeho vykořisťování 

a dostává se do područí těchto novodobých otrokářů (omezení osobní svobody, velmi 
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nízké příjmy – spíše odměnka vykonanou práci – mnohdy pouze za stranu a ubytování, 

nemluvě o velmi dlouhé pracovní době a špatných pracovních podmínek. [9], [37] 

Tato kategorie je početně nejvíce rozšířeným zneužitím účasti v právnické osobě 

cizinců třetích zemí, kdy hnacím prostředkem je jednoznačně finanční motivace. Cizinec 

žadatel, zastupován v řízení o získání pobytu představiteli právnické osoby na základě plné 

moci, zaplatí těmto zprostředkovatelům vysokou finanční částku mnohdy přesahující 

i 40 000,- Kč. [37], [38] 

Po získání pobytového povolení jsou daní cizinci zaměstnáni pro danou právnickou 

osobu a v mnoha případech ještě přes několik pracovních agentur (též právnické osoby 

založené cizinci). Ve skutečnosti fungují jako velmi levná pracovní síla a mnohdy i jako 

novodobí otroci za velmi malé finanční ohodnocení s velmi vysokým pracovním 

nasazením a mnohdy vykonávající činnost pouze za ubytování a stravu. 

Tito „zaměstnaní“ cizinci nemají ani nejmenší znalosti o právnických osobách, díky 

kterým mají pobytová oprávnění. Jedná se zejména o veřejné obchodní společnosti a ještě 

častěji družstva, vzhledem ke skutečnostem, že jsou minimální náklady na počáteční vklad 

při založení dané právnické osoby a také vzhledem k snadnému přístupu a vystoupení 

nových členů PO. Výjimkou nejsou družstva o 300 a více členech. Jedná se zejména 

o příslušníky postsovětských republik (Ukrajiny, Běloruska a Moldávie). Tito členové 

by měli vykonávat pouze činnosti související s vedením PO, nikoli vykonávat činnosti 

plynoucí z předmětu podnikání PO (nejsou zaměstnanci, nevlastní povolení z úřadu práce 

k zaměstnání, jsou výkonnými manažery). Měli by se pouze podílet na zisku z činnosti PO. 

Nelze však mluvit o zisku PO, která nemá žádné zaměstnance, neplní tedy základní účel 

družstva podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých 

členů. [9], [37], [38] 

Problém je tedy spatřován v nelegální práci, neplnění účelu pobytu a v existenci 

fiktivních či nefunkčních PO. Jsou-li takto zaměstnaní cizinci vypátráni, následuje zrušení 

pobytu a správní vyhoštění opět ve většině případů na náklady státu. 
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4.3. Zneuţití účelu účasti v právnické osobě k investování 

do nemovitostí 

Účasti v právnické osobě za účelem investování do nemovitostí využívají 

především movití cizinci. Z převážné většiny se jedná o pouze formálně založené 

právnické osoby, které jsou z právního hlediska v naprostém pořádku až na tu skutečnost, 

že výsledkem jejich činnosti není žádný zisk, a tedy ani do rozpočtu České republiky 

neplynou z těchto firem žádné finance. Tyto firmy prostřednictví svých statutárních orgánů 

či jednatelů nakupují nemovitosti, a to zejména pro vlastní potřebu svých členů, popřípadě 

ke krátkodobým pronájmům především opět z řad cizinců. V daném případě dochází 

k obcházení devizového zákona (§ 17 zákona č. 219/1995 Sb.), kdy je nakupování 

nemovitostí cizincům – fyzickým osobám třetích zemí neumožněno. Český právní řád 

umožňuje tuzemské právnické osobě bez rozdílu, zda jsou založeny cizinci či občany 

České republiky, nabývání nemovitostí pro účely těchto právnických osob – tedy pro účely 

podnikání právnických osob, nikoli však pro účely vlastního osobního charakteru 

jednotlivých členů daných právnických osob. Obcházení devizového zákona je spatřováno 

v tom, že majitelé těchto právnických osob využívají nakoupené nemovitosti pouze 

k soukromým účelům. Jedná se zejména o obchodní společnosti – společnosti s ručením 

omezeným, rodinného charakteru, jejichž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí 

bez poskytování jiných než základních služeb. V této kategorii zneužití účasti v právnické 

osobě je využíváno především občany Ruské federace. [19-27] 

4.4. „Švarc systém“ 

 Tzv. „švarc systém“ je vzájemná skrytá zaměstnanost mezi podnikateli. Jedná 

se o specifickou činnost v ekonomice, kdy cizinci vystupují jako samostatní podnikatelé, 

avšak vykonávají běžné práce pro „nadřízeného“ podnikatele – práce typické 

pro zaměstnání na pozici zaměstnance, tedy práce závislé. Práce je vykonávána osobně, 

na pracovišti, prostředky a jménem „zaměstnavatele - podnikatele“, ovšem na odpovědnost 

„zaměstnance – podnikatele“. Prodávající cizinec, tedy podnikatel, má splněny veškeré 

podmínky pro provozování dané živnosti, v mnoha případech má řádně označenu i danou 

provozovnu, ale prodávané zboží či poskytované služba je vlastnictvím či prostředkem 
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někoho jiného – podnikatele zaměstnavatele. Z toho tedy plyne, že i zisk patří jiné osobě 

než prodávajícímu.  

 Tento „švarc systém“ je uplatňován zejména u podnikajících vietnamských 

občanů již od prvopočátku podnikání na území České republiky. [19-27] Jako příklad 

mohu uvést situaci, kdy v jedné nemovitosti podniká několik cizinců, řádově i desítky. 

Nemovitost mají rozdělenu na sekce, stánky, kdy v jednotlivé sekci (stánku) podniká pouze 

jeden z podnikatelů. Provozovnu má řádně označenou a sám vyvíjí podnikatelskou činnost 

– prodává zboží. Není však schopen prokázat vlastnické či užívací právo k danému zboží, 

nepodniká tedy vlastním jménem. Jeho dokazování je však velmi složité a časově náročné. 

Vyžaduje i spolupráci téměř všech orgánů státní správy zabývající se podnikáním cizinců, 

což se ve většině případů neděje. 

4.5. Porušování právních předpisů a trestná činnost 

V této skupině problematického chování podnikajících cizinců se jedná o poručení 

právních norem. Cizinci mají platné jak povolení k pobytu i k podnikání, řádně podnikají, 

ale dopouštění se i jiné činnosti, z nichž nejzávažnější je činnost trestná. 

Méně závažná porušení jsou ta, kdy cizinci neplní nějakou povinnost vyplývající 

z živnostenského zákona. Mezi nejčastější patří neoznačení provozovny náležitým 

způsobem, nepřítomnost osoby znající český jazyk popřípadě neohlášení provozovny. 

Daná provinění jsou řešena v kompetenci živnostenského úřadu, a to ve většině případů 

pokutou v blokovém řízení se stanovením termínu, do kdy musí dojít k nápravě.  

Závažnějšími proviněními jsou provozování živnosti v jiném místě, než je hlášeno 

na živnostenském úřadě. Ve většině těchto případů dochází k porušení i zákona o pobytu 

cizinců, kdy cizinec se zdržuje na jiném místě než kde má hlášený pobyt. Také zde nastává 

problém s případnou místní příslušností orgánů státní správy, popřípadě soudů, neboť 

místo pobytu je jiné než místo porušení zákona. 

Nejzávažnější je trestná činnost podnikajících cizinců, kdy nejčastějšími jednáními 

v souvislosti s trestnými činy podnikajících cizinců jsou: 

Skladování a prodej nekolkovaných tabákových výrobků Tato činnost je velmi 

běžná zejména v blízkosti hranic se Spolkovou republikou Německa a je spojena 



Miroslav Kučaba:   Podnikání cizinců třetích zemí na území České republiky 

 
 

2010  28 
 

především s vietnamskými podnikateli. Je však náročné vysledovat takové množství těchto 

výrobků, abychom se dostali ke skutkové podstatě trestného činu. Ve většině případů má 

podnikatel v prodejně pouze maximální množství dvou kartonů těchto nekolkovaných 

tabákových výrobků. Je proto nezbytné vysledovat tranzitní cesty, odkud jsou tyto cigarety 

dopraveny na prodejnu a poté spolehlivě prokázat spojení tohoto prodejce se skladovými 

místy, kde se dané zboží nachází. Prodejci jsou již velmi opatrní a nekolkované tabákové 

výrobky prodají jen ověřeným zákazníkům, kdy mají jakési věrnostní slevové kupony 

ve formě kartiček. Dané dokazování je velmi časově náročné a také pozorování je v mnoha 

případech ztíženo umístěním skladových prostor v husté zástavbě nebo na místech těžko 

sledovatelných a dále množstvím přístupových cest. [19-27] 

 Prodej padělků značkového zboţí (zejména textilu, obuvi a doplňků). Toto zboží 

je také ve většině případů ukryto v jiných než prodejních prostorách, mnohdy 

v uzamčených kontejnerech či místnostech s označením „PRIVAT“. V mnoha případech 

prodejce nemá k daným skladům žádné užívací ani vlastnické právo a majitel daného 

prostoru je ve většině případů z druhého koutu republiky a daném zboží nic neví. [19-27] 
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5. Návrhy pro zmírnění negativních dopadů podnikání 

cizinců na území ČR 

Jak jsem uvedl, již v předchozí časti této bakalářské práce, aktivně se podílím 

na kontrole podnikajících cizinců, a to jak na základě vlastní pracovní činnosti, tak i jako 

součást součinnostních akcí s ostatními složkami státní správy. Díky těmto kontrolním 

činnostem a také díky podílu na současném řešení problémového jednání podnikatelů 

cizinců se plně orientuji ve způsobu jejich řešení a jsou mi známy jejich problémové 

oblasti.  Navrhl jsem tedy možná řešení ke zmírnění negativních dopadů podnikajících 

cizinců. Návrhy je možné rozdělit do následujících oblastí: 

- Prevence 

- Úprava právních norem 

- Zvýšení kontroly 

- Zlepšení spolupráce všech zúčastněných orgánů 

 

5.1. Prevence 

Informování potencionálních žadatelů o pobytová oprávnění za účelem podnikání 

o právní problematice podnikání v České republice a o možnostech legálního vstupu 

na území České republiky. Zároveň zdůraznit skutečnost, že na udělení pobytového 

oprávnění není právní nárok a upozornit na nekalou činnost zprostředkovatelů pobytových 

povolení včetně příkladného vyčíslení nákladů spojených se získáním pobytu v ČR 

a porovnáním s uvedenou cenou zprostředkovatelů. Toto informování provést pomocí 

webových stránek České republiky i jednotlivých jejích ministerstev, zejména MV, MZV 

a MPSV a dále všech zastupitelských úřadů a generálních konzulátů České republiky 

v zahraničí. Další možností informovanosti potencionálních žadatelů by bylo vytištění 

informativních letáků v jazykových mutacích dle daného státu a tyto umístit se souhlasem 

orgánů daného státu nejen na ZÚ/GK ČR, ale i v objektech státní správy daných zemí.

 Rovněž by bylo možné informovat občany cílových států prostřednictvím 

prověřených cizinců, kteří již na území České republiky žijí. 
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Dalším preventivním krokem by bylo povinné osobní vytěžení žadatelů o pobytové 

oprávnění za účelem podnikání na ZÚ v zahraničí formou písemného vyjádření. Dané 

vyjádření by mělo být směřováno na znalost poměrů v České republice, motivy a důvody 

pro podnikání v daném regionu ČR a také znalost o daném regionu. Zaměřit by se mělo 

i na znalost a ověření informací plynoucích např. z dokladů o ubytování, dokladů 

předložených živnostenskému úřadu v ČR při ohlášení živnosti nebo dokladů předložených 

o právnické osobě, kterou je žadatel členem. Dotazy by měly být směřovány na osobní 

znalost o spolupracovnících, ubytovatelích, členech právnických osob, osobní poměr 

žadatelů k uvedeným osobám a také na znalost problematiky podnikání v ČR. Dané 

povinné vytěžení žadatelů by mělo být provedena automaticky a nikoli na žádost orgánu 

služby cizinecké policie. Následně by byly zjištěné údaje ověřeny cizineckou policií v ČR 

a pobytové oprávnění by bylo uděleno pouze při pozitivním ověření všech získaných údajů 

a za samozřejmě za splnění všech zákonných podmínek. 

5.2. Úprava právních norem 

Zavedení institutu víza za účelem převzetí živnostenského oprávnění a vyřízení 

potřebných náležitostí. Jednalo by se o krátkodobé vízum, které cizinci ze třetí země 

umožní vstup na území České republiky a dále dostatečně dlouhý pobyt pro převzetí 

živnostenského oprávnění na příslušném živnostenském úřadě s vyřízením veškerých 

náležitostí potřebných k podnikání na území České republiky – tedy k provedení zápisu 

do obchodního rejstříku, nahlášení nového podnikatele do patřičných evidencí (státní 

politika zaměstnanosti, OSSZ, zdravotní pojištění …) a splnění veškerých povinností 

podnikatele v souladu s živnostenským zákonem včetně označení místa podnikání 

a veškerých provozoven. Teprve po vyřízení veškerých těchto náležitostí a povinností, 

s přiděleným identifikačním číslem podnikatele by se cizinec dostavil na službu cizinecké 

policie k vyzvednutí víza nad 90 dnů (povolení k dlouhodobému pobytu) za účelem 

podnikání a to s platností již na dobu 1 roku. Současná praxe je taková, že již 

na zastupitelském úřadu, kde cizinec žádá o pobyt za účelem podnikání, je mu po splnění 

podmínek vystaveno vízum za účelem podnikání a cizinec je povinen se dostavit 

na živnostenský úřad k vyzvednutí živnostenského oprávnění, k provedení zápisu 

do obchodního rejstříku a nahlášení na okresní správu sociálního pojištění, a to ve stanové 
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lhůtě. V mnoha případech si cizinec vyzvedne živnostenské oprávnění, popřípadě se zapíše 

do obchodního rejstříku a tím jeho podnikatelská činnost na území České republiky končí. 

Náležitosti k podnikání si opět začne vyřizovat a uvádět do souladu s právními předpisy 

České republiky až v době, kdy je oprávněn si požádat o prodloužení pobytu na území ČR, 

tedy v době, kdy potřebuje své oprávnění k pobytu prodloužit. 

Při ohlášení živnosti dokládat doklad o vlastnictví či užívacím právu k prostorám, 

kde bude mít místo podnikání (včetně souhlasu ostatních zúčastněných osob – sousedé, 

spoluvlastníci) a tentýž typ dokladu pro veškeré provozovny. Zákonem stanovit formu 

tohoto dokladu pouze jako kupní smlouvu (včetně doložení výpisu z katastru nemovitostí 

o vlastnictví) či jako nájemní, popřípadě podnájemní smlouvu, notářsky ověřenou. 

Současná zákonná podoba, kdy je doklad o užívacím právu k prostorám možné nahradit 

písemným prohlášením vlastníka nemovitosti, je snadno zneužitelný a padělatelný. 

V mnoha případech dochází k sepsání fiktivních prohlášení, o kterých vlastník nemovitosti 

nemá ponětí a dozví se o nich až při vzniklých problémech mnohdy trestněprávní povahy 

zapříčiněné trestím jednáním daného podnikatele. Vlastník nemovitosti je pak nucen 

zdlouhavou a mnohdy soudní cestou se dovolávat nápravy a očištění svého jména. Mnou 

navrhovaná úprava spočívá ve větší kontrole těchto dokladů o užívacích právech 

k nemovitostem a mnohem snazší kontrole, neboť při ověřování pravosti smluv, které 

se podepisují až před notářem, je zapotřebí ztotožnění zúčastněných osob a celý tento 

právní akt je náležitě zaprotokolován u daného notáře. 

Zavedení povinnosti absolvovat do jednoho roku po začátku podnikání v České 

republice zkoušku z českého jazyka v rozsahu zkoušky k získání trvalého pobytu. Z vlastní 

praxe usuzuji, že tento požadavek není nereálný, a to i přes tu skutečnost, že český jazyk 

je jedním z jazyků řekněme obtížnějším. Je zcela nezpochybnitelným faktem, že většina 

podnikajících cizinců (Vietnamci) v pohraničních oblastech bravurně zvládnou běžnou 

mluvu v jazyce německém ve velmi krátké době. 

Právně stanovit povinnost rejstříkovému soudu, který zapisuje do obchodního 

rejstříku údaje o podnikatelích a vede jejich stálou evidenci, kontroly pravosti obsahu 

předkládaných dokladů určených pro zápis do obchodního rejstříku. V nemálo případech 

dochází k předkládání zcela nepravdivých nebo pozměněných údajů. Ke zjištění takto 

zavedených „špatných“ údajů dochází až v souvislosti s prověřovanou trestnou činností. 
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Na základě takto zapsaných „špatných“ údajů dochází k zakládání fiktivních společností 

sloužícím k jiným než podnikatelským účelům, a to zejména k cetkové kriminalitě a praní 

„špinavých peněz“ 

Právně umožnit cizinecké policii kontrolu podnikajících cizinců s cílem získat, 

zda cizinec podniká či ne. To znamená umožnit kontrolu provozoven včetně prodávaného 

zboží a dokladů od něj. V současné době je zákonná úprava taková, že cizinecká policie 

smí kontrolovat cizince v rámci pouze své působnosti – tedy oprávněnosti pobytu, 

dodržování povinností vyplývajících z cizineckého zákona a plnění účelu pobytu. 

Při kontrole plnění účelu pobytu však není cizinecká policie oprávněna kontrolovat 

doklady k provozování živnosti a je nucena se řídit stanoviskem živnostenského úřadu, 

který jako jediný je oprávněn vyzvat cizince podnikatele ke sdělení, zda živnost provozuje 

a doložení dokladů jeho činnost prokazující.  

Zařadit mezi povinně evidované písemnosti v obchodním rejstříku i jmenný seznam 

všech členů právnické osoby a tento vždy minimálně jednou ročně aktualizovat. 

V současné době je seznam u většiny obchodních společností přílohou společenské 

smlouvy. Ta je ve většině případů evidována u rejstříkového soudu pouze při založení 

společnosti a následující změny právnická osoba již řádně neohlásí. U družstev je situace 

ještě mnohem složitější, neboť družstvo nemá povinnost zveřejňovat seznam svých členů. 

Navrhovaná úprava má umožnit lepší kontrolu jednotlivých právnických osob a jejích 

členů. 

5.3. Zvýšení kontroly 

SCP již zavedla pravidelné kontroly cizinců zaměřené nejen na oprávněnost pobytu 

v České republice, ale i kontroly zaměřené na místo ubytování cizince, kdy jsou veškeré 

ubytovací smlouvy pravidelně prověřovány přímou kontrolou v místě pobytu cizince a také 

vytěžením ubytovatelů poskytujících ubytování cizincům, zda tento jejich vzájemný právní 

vztah nadále trvá. SCP dále provádí kontroly účelu pobytu též v pravidelných intervalech, 

kdy jsou prováděny velké součinností akce s ostatními složkami státní správy, ale i vlastní 

pobytové kontroly cizinců. Na tomto místě musím zdůraznit, že na základě vlastní 

iniciativy jsem společně se třemi dalšími kolegy vytvořil přehled podnikajících cizinců, 

lépe řečeno provozoven, ve kterých podnikají i pracují cizinci, ve které je zahrnuto celé 
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území okresu Děčín. Tento přehled pravidelně prověřujeme, opravujeme jednotlivé 

položky, tedy provozovny a doplňujeme o nově vzniklé. Tímto máme velmi usnadněnu 

naši kontrolní činnost. 

Cizinci mohou doklady k užívacím právům k nemovitostem a prostorům 

k podnikání předkládat na ŽÚ ve formě písemného souhlasu majitelů těchto nemovitostí. 

Tento souhlas však nemusí být úředně ověřen (např. notářsky). Navrhuji tedy, prověření 

veškerých těchto dokladů. Je mi známo, že kontrolní oddělení ŽÚ nemá k dispozici takový 

počet pracovníků pro ověření všech dokladů k užívacím právům. Zde lze využít SCP 

a jejích policistů, neboť tuto činnost lze zahrnout do ověřování účelu pobytu cizinců. 

Zavést pravidelné kontroly všech podnikajících cizinců alespoň dvakrát v roce 

ze strany živnostenského úřadu a minimálně čtyřikrát v roce kontrolu účelu pobytu cizinců 

ze strany cizinecké policie, o těchto kontrolách vést evidence a vzájemně je porovnat 

5.4. Zlepšení spolupráce všech zúčastněných orgánů 

Vytvořit společnou kontrolní skupinu služby cizinecké policie, úřadu práce, 

živnostenského úřadu, inspekce práce, celního orgánu a finančního úřadu se zaměřením 

na kontrolu právnických osob, jejichž členové jsou cizinci ze třetích zemí a kde je 

oprávněný důvod se domnívat, že dochází ke zneužívání účasti v právnické osobě. Za 

oprávněný důvod by bylo možno považovat: 

- mnohočlenné právnické osoby bez vlastních zaměstnanců 

- velmi časté střídání členů PO 

- zjištění fiktivního sídla PO 

- relativně nízký zisk či ztráta opakovaně po sobě, či neúměrně malý roční obrat PO 

- množství zaměstnaných cizinců (zejména v zemědělství, stavebnictví, obchod) 

- zjištěné porušení zákonů, popř. trestná činnost 

 

Zakotvit v českém právním řádu zpětnou vazbu mezi finančními úřady a ostatními 

orgány státní správy (úřady práce, živnostenskými úřady, služby cizinecké policie) 

v případech, kdy finanční úřad zjistí nesrovnalosti v účetnictví či financování daného 

podnikatele cizince. Zejména se jedná o případy, kdy cizinec podnikatel obchází české 
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zákony na úseku financí, tedy v případech nejen trestně právní povahy – kdy tato zpětná 

vazba existuje a jest to jediným případem vzájemné spolupráce a to pouze se službou 

kriminální policie a vyšetřování či útvary pro odhalování organizovaného zločinu. 

Pro výkon služby cizinecké policie jsou důležité i ostatní porušení finančního práva – 

přestupky, správní delikty, které mohou být v souladu s právem důvodem k zahájení řízení 

o zrušení pobytu. Taktéž zákonem stanovit povinnost orgánů celní správy sdělovat službě 

cizinecké policie skutečnosti o nezaplacených pokutách či jiných nezaplacených poplatcích 

cizinců, ze stejného důvodu jak bylo uvedeno výše. Bohužel, současná praxe je taková, že 

o pohledávkách, které cizinci dluží, se služba cizinecké policie dozví, až s časovým 

odstupem od exekutora, ale v mnoha případech se již cizinec zdržuje neznámo kde.  

Naplánovat a uskutečnit pravidelné součinnostní akce všech zainteresovaných 

složek, tedy SCP, ŽÚ, ÚP, FÚ a CÚ. Tyto akce provádět s jistou pravidelností minimálně 

2x do roka. Současná praxe je taková, že součinnostní akce se společně se SCP účastní 

pouze jedna ze zmíněných složek státní správy a tedy z toho důvodu se řeší pouze nalezené 

problémy v kompetenci těchto dvou účastnících se složek. Poznatky jiné věcné působnosti 

jsou pouze oznámeny patřičným úřadům. Tato oznámení (spíše sdělení problémových 

oblastí, byť i konkrétně přiřazených danému podnikateli) jsou pro daný správní orgán, 

pokud se jimi vůbec zabývá, pouhým podnětem k následující vlastní kontrole. Dle mého 

názoru by takto zjištěná porušení právních předpisů měla být automatickým podkladem 

pro zahájení správního řízení. Teprve poté je možné v daném řízení rozhodnout nebo celé 

řízení zastavit. V současné době jsou vyvolána společná jednání ICP Rumburk, kde pracuji 

jako policista a ostatních orgánů státní správy (ŽÚ Rumburk, ŽÚ Varnsdorf, ÚP Děčín 

i FÚ Rumburk). Účelem těchto jednání je navrhnou vzájemnou spolupráci a vzájemně 

vyhovující postup jednotlivých kontrolních orgánů těchto úřadů. Již v minulých letech 

máme velmi kolegiální a profesionální spolupráci s ÚP v Děčíně a také s ŽÚ Rumburk, 

kdy není problémem uskutečnit společnou akci během dvou hodin.  
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6. Závěr 

V bakalářské práci jsem na základě vlastních zkušeností, vlastní pracovní náplně 

a dále ze získaných a mnou vyhodnocených podkladů od služby cizinecké policie, 

Obecního živnostenského úřadu městského úřadu Rumburk a Úřadu práce v Děčíně 

vyhodnotil a popsal problémové oblasti podnikání cizinců na území České republiky. 

Následně jsem navrhl opatření ke zmírnění negativních dopadů podnikání cizinců 

vzhledem k České republice. Tyto návrhy považuji za realizovatelné a zejména v oblasti 

zvýšení kontrol a vylepšení spolupráce mezi jednotlivými součástmi státní správy v oblasti 

podnikání cizinců za velmi reálné a prospěšné a v blízké budoucnosti uskutečněné, 

zejména v oblasti působnosti Inspektorátu cizinecké policie Rumburk již probíhá řada 

jednání o zlepšení vzájemné spolupráce výměny informací mezi zainteresovanými úřady. 

Těchto jednání se jako jeden ze zpracovatelů pravidelně účastním.  

Změny na úseku prevence jsou ve své podstatě velmi snadno realizovatelné 

a v mnoha případech postačí pouze ochota a pracovní nasazení zaměstnanců České 

republiky zejména na ministerstvech a zastupitelských úřadech. Problematičtější již bude 

uvést do praxe informační letáky, kde překážkou jejich zavedení je jejich finanční 

nákladnost. Přesto je považuji za přínosné i vzhledem k ekonomickým ukazatelům, neboť 

mohou velmi užitečným způsobem snížit počet cizinců, kteří by se stali „oběťmi“ 

klientského systému různojazyčných „mafií“ a tím by se snížili i náklady České republiky 

v oblasti správního vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. 

Za mnohem více problematickou považuji mnou navrhovanou právní úpravu, neboť 

je nutné navrhované změny prosadit nejen u odborníků z jednotlivých oblastí státní správy, 

ale především následně u zákonodárců České republiky. V tom spatřuji veliký problém 

realizace těchto změn. 

Posouzení, zda podnikání cizinců třetích zemí v České republice je přínosem 

či zátěži pro ekonomiku ČR, není nikterak jednoduché. Je nutné zvážit mnoho jednotlivých 

aspektů a ty poté vyhodnotit. Mezi těžko změřitelné klady patří rozhodně vyplnění mezer 

na trhu práce nelegální pracovní silou, zejména se jedná o práce neoblíbené mezi majoritní 

společností (stavebnictví, zemědělství, potravinářství, textilní průmysl či sexuální služby). 

Přínosem jsou i správní poplatky, pokuty a jiné pravidelné platby včetně veškerých typů 
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daní. Mezi negativa lze zařadit krácení daní, trestnou činnost jako takovou, daňové úniky 

z prodeje zboží a náklady státu na odstranění negativních dopadů podnikajících cizinců 

(nelegální pobyt, likvidace drog, nekolkovaných tabákových výrobků a padělků různého 

spotřebního zboží) 

Ve své podstatě je však podnikání cizinců třetích zemí na území České republiky 

přínosem do ekonomiky. Je však nutné podotknout, že stát se v daném případě spokojuje 

s málem. A právě i mnou navrhnutá opatření by měla přispět k větším ziskům státního 

rozpočtu České republiky. 
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