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ANOTACE 

 

V předložené práci je popsána a vysvětlena problematika povolování pobytu 

cizinců na území České republiky za účelem zaměstnání a problematika související s 

dopady ekonomické recese.  

 V první části jsou vysvětleny základní pojmy a činnosti veřejné správy související 

s uvedenou problematikou. Druhá část je zaměřena na okres Česká Lípa a dopady 

celosvětové ekonomické krize. V závěrečné části jsem pak zmínil a navrhl některá opatření 

zmírňující dopady recese. 

 
Klíčová slova :  pobyt cizinců, zaměstnávání, ekonomická krize 
 
 
 
 
SUMMARY 

 

The submitted work describes and explains issues of giving residence permit to  

foreigners in  the Czech Republic for employment purposes as well as problems associated 

with impact of economic recession. 

Basic terms and activities of public administrative are explained in the first part. 

The second part is oriented on Ceska Lipa district and on impact of  worldwide economic 

crisis. In the final part I mentioned and purposed some measures to mitigate impact of 

recession. 

 

Keywords : residence foreigners, employment, economic recession 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

ČR   Česká republika 
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MPSV  ČR  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

MZV ČR  Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

OAMP  Odbor azylové a migrační politiky MV ČR 

OR   Obchodní rejstřík 

SCP   Služba cizinecké policie 

ÚP   Úřad práce 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZÚ   Zastupitelský úřad ČR v zahraničí 
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1. ÚVOD  -  OBECNÉ INFORMACE 

 

Od roku 1991, kdy jsem byl přijat do služebního poměru u Policie ČR, se věnuji 

problematice cizinců. V posledních třech letech pracuji na skupině, která se věnuje 

povolování pobytu cizinců na území ČR. Problematika je to vcelku zajímavá, ale poměrně 

složitá. V Okrese Česká Lípa, kde pracuji na skupině povolování pobytu jako vedoucí, je 

zaznamenáván značný příliv cizinců za účelem zaměstnání. V souvislosti s příchodem 

ekonomické krize a úbytkem pracovních míst mě tento problém zaujal o to více a proto 

jsem si tuto problematiku zvolil jako téma mé bakalářské práce.   

V období konjunktury v letech 2007 – 2008 vzrostl s růstem neobsaditelných 

pracovních míst příliv zahraničních pracujících migrantů o několik tisíc. Jednalo se 

zejména o dělníky z Mongolska a Vietnamu. Jejich příchod a následná integrace do naší 

společnosti s sebou logicky přinesly další související problémy.  Už tehdy se, s výhledem 

do budoucnosti, jevila situace jako problematická a tak byly některé orgány státní správy 

obviňovány z korupce a nekoncepčnosti při procesu povolování pobytu či podnikatelských 

záměrů cizinců na území České republiky[13]. To však ještě nikdo netušil příchod 

ekonomické krize. 

Na sklonku roku 2008 začala v souvislosti s příchodem ekonomické krize rapidně 

ubývat pracovní místa, což způsobilo snížení počtu příchozích cizinců, ale hlavní problém 

se začal projevovat až počátkem roku 2009, kdy krize vrcholila a zasáhla celou českou 

ekonomiku. Cizinci pobývající v této době na území České republiky za účelem 

zaměstnání začali ztrácet zaměstnání, povolení k zaměstnání jim nebyla úřady práce 

vydávána, přestali tak plnit účel pobytu a v souvislosti s touto situací byli nuceni migrovat 

za prací po celé České republice. Často byli bezradní a bez finančních prostředků a tak se 

stávali snadnou kořistí různých agentur práce a nepoctivých zaměstnavatelů. V důsledku 

prohlubující se krize na trhu práce se stávají sociální zátěží a rovněž tak hrozbou pro náš 

stát. Jako pracovník Služby cizinecké policie jsem se proto rozhodl nezasvěceným 

vysvětlit, alespoň okrajově, způsob získávání zaměstnání cizinců na území ČR, 

provázanost veřejné správy a závěrem popsat a navrhnout, jak stávající situaci řešit. 

Dne 23. prosince 1999 vyšel ve Sbírce zákonů v částce 106 zákon číslo 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Zákon vešel 
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v účinnost dnem 1. ledna 2000. Tento zákon upravuje, v návaznosti na přímo použitelný 

právní předpis Evropských společenství, podmínky vstupu a pobytu cizinců na území 

České republiky a rovněž tak jejich vycestování z území.  Stanoví podmínky pobytu 

cizinců na území ČR a vymezuje působnost Policie České republiky, Ministerstva vnitra a 

Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy. Zákon byl několikrát 

novelizován a poslední  úplné znění vyšlo ve Sbírce zákonů 15. 2. 2008 pod číslem 

42/2008 Sb. 

 

1.1 Vysvětlení pojmů: 

Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně 

občana Evropské unie. 

Rodinným příslušníkem občana Evropské unie  se pro účely tohoto zákona rozumí jeho 

a)  manžel, 

b)  rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije 

ve společné domácnosti, 

c)  dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana Evropské unie a 

d)  nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný 

manžela občana Evropské unie. 

Krátkodobým vízem je vízum opravňující cizince k pobytu do 90 dnů. 

Dlouhodobým vízem je vízum opravňující cizince k pobytu nad 90 dnů.  

 

1.2 Druhy pobytů  

Podmínky pobytu cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území ČR, v platném znění. Tento zákon dělí cizince na dvě skupiny: 

• občany EU a jejich rodinné příslušníky 

• cizince ze zemí mimo EU, cizince z tzv. třetích zemí  

Druhy pobytů se rozdělují následovně : 
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1.2.1 Přechodný pobyt  

• pobyt cizinců na území ČR bez víza  ( pro cizince z třetích zemí, kteří jsou podle 

nařízení Rady ES č. 539/2001 uvedeni na tzv. „bílém seznamu“, tzn.,  že jsou 

osvobozeni  od   vízové   povinnosti   při  pobytu  na  území  ČR   nepřesahujícím  

3 měsíce ) 

• pobyt cizinců na území ČR na diplomatická nebo zvláštní víza 

• pobyt cizinců na území ČR na schengenská víza 

o typu A (letištní průjezdní vízum) 

o typu B (průjezdní vízum, po dobu max. 5 dní) 

o typu C (krátkodobé vízum, opravňuje k pobytu na území po dobu vyznačenou 

ve vízu, nejvýše však 3 měsíce během šesti měsíců ode dne prvního vstupu na 

území Schengenu)  

o typu D (dlouhodobé vízum, národní vízum) 

o typu D + C (kombinované, má po dobu nejvýše 3 měsíců od prvního dne 

platnosti zároveň platnost krátkodobého schengenského víza umožňujícího 

pobyt i v jiných schengenských státech) 

• pobyt cizinců na území ČR na krátkodobá víza 

o průjezdní vízum (§ 22 zákona 326/99 Sb.)  

o letištní vízum (§ 24 zákona 326/99 Sb.) 

o vízum k pobytu do 90 dnů (§ 26 zákona 326/99 Sb.) 

• pobyt cizinců na území ČR na dlouhodobá víza 

o vízum k pobytu nad 90 dnů  

o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu 

o povolení k dlouhodobému pobytu (§ 42 zákona 326/99 Sb.) 

           Hodlá-li cizinec pobývat na území déle než jeden rok, může na cizinecké policii 

zažádat o dlouhodobý pobyt.  Cizinec je oprávněn požádat dle zákonem stanovených 

podmínek o povolení k dlouhodobému pobytu i na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, 

např. za účelem společného soužití rodiny (§ 42a, § 42b cizineckého zákona) nebo studia 

(§ 42d zákona 326/99 Sb.). 
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1.2.2 Trvalý pobyt v ČR 

o povolení k trvalému pobytu na základě příbuzenství s občanem ČR - cizinec, 

který je rodinný příslušník občana ČR (manžel, rodič, dítě mladší 21 let nebo 

takové dítě manžela občana EU, nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo 

sestupné linii nebo takový příbuzný manžela EU) 

o trvalý pobyt bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR     

(§ 66 zákona 326/99 Sb.) 

o trvalý pobyt podmíněný předchozím nepřetržitým pobytem na území ČR        

(§ 68 zákona 326/99 Sb.) 

 

1.3 Podání žádosti v obecné rovině 

1.3.1 Na zastupitelském úřadu v zahraničí  (při účelu zaměstnání) 

Před podáním žádosti o vízum za účelem zaměstnání musí cizinec obdržet od 

příslušného úřadu práce rozhodnutí, kterým mu je zaměstnání na území České republiky 

povoleno. Zjednodušený postup je takovýto: 

Účastníkem správního řízení je cizinec, který žádá písemně o povolení k 

zaměstnání příslušný úřad práce.  V řízení může být zastoupen zaměstnavatelem nebo i 

jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci. 

Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 500,-Kč. 

Žádost obsahuje 

• identifikační údaje cizince  

• adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek  

• číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal  

• identifikační údaje budoucího zaměstnavatele  

• druh a místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno  

• případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání  

• fotokopie stránky cestovního dokladu - základní identifikační údaje cizince  

• vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná  

• úředně ověřená kopie dokladu o profesní způsobilosti 

• případně další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání 
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Základní podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání cizinci je situace na trhu 

práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou 

kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak (např. z řad 

českých uchazečů o zaměstnání). Příslušným správním orgánem pro vydání tohoto 

povolení je vždy úřad práce, v jehož obvodu bude zaměstnání cizincem vykonáváno. 

Cizinec žádá o vydání víza nad 90 dnů za účelem zaměstnání ve smyslu § 30 

zákona č. 326/99 Sb. a doloží náležitosti ve smyslu § 31 téhož zákona :  cestovní doklad, 

doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, fotografie (to neplatí, pokud bude 

pořizován obrazový záznam cizince), rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo v žádosti 

uvede číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u kterého úřadu práce 

požádal. 

Pracovníci zastupitelského úřadu provedou následně s žadatelem pohovor a poté 

kompletní žádost odešlou místně příslušnému inspektorátu cizinecké policie, který o 

vydání víza rozhoduje. Při splnění všech zákonných podmínek a prověření všech 

náležitostí žádosti odešle cizinecká policie souhlas s udělením víza zpět na zastupitelský 

úřad. Platnost víza je časově omezena dle platnosti povolení k zaměstnání.   

Tento postup se nevztahuje na státní příslušníky  států  uvedených  ve  Vyhlášce 

MV  č. 461/2008, kteří podléhají zvláštnímu pobytovému režimu tzv. „zelené karty“ (viz 

kapitola 2.2) 

 

1.3.2 Na území České republiky  

Na území ČR podává cizinec žádost o povolení k dlouhodobému pobytu ve smyslu 

§ 42 zákona č. 326/1999 Sb., který lze dále prodlužovat ve smyslu § 44a téhož zákona. 

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat cizinec, který na území ČR 

pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší 

než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je cizinec 

povinen podat nejdříve 120 a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti víza. K žádosti o 

vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je cizinec povinen 

předložit nové rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo rozhodnutí o prodloužení 

povolení k zaměstnání a náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e) tj. cestovní doklad, 

doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, fotografie. 
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1.4 Postavení zaměstnance z hlediska zákona o zaměstnanosti 

 

1.4.1 Občané EU, EHP a jejich rodinní příslušníci 

Občané členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci nejsou z hlediska 

zákona o zaměstnanosti považováni za cizince a v souladu s tímto zákonem mají  stejné 

právní postavení jako občané České republiky (ke státům EU patří Belgie, Bulharsko, 

Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyško, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 

Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie) [11]. 

Stejné právní postavení jako občané České republiky mají též občané Norska, 

Lichtenštejnska a Islandu, patřící do EHP, jejich rodinní příslušníci a dále občané 

Švýcarska a jejich rodinní příslušníci. 

Rodinným příslušníkem [10] občana EU/EHP a Švýcarska se bez ohledu na státní 

příslušnost rozumí jeho manžel nebo manželka, partner nebo partnerka, se kterým občan 

EU uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu, jejich 

potomci, jsou-li mladší 21 let nebo jsou-li na něm závislí, dále pak vyživovaní (závislí) 

příbuzní ve vzestupné řadě občana EU/EHP a Švýcarska a jeho manžela/manželky nebo 

registrovaného partnera/partnerky. 

 

1.4.2 Občané třetích států - cizinci 

Cizincem se z hlediska zákona  o zaměstnanosti rozumí fyzická osoba, která není 

státním občanem České republiky, občanem EU/EHP a Švýcarska,  ani jeho rodinným 

příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti. 

Cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání stejné 

právní postavení jako občané České republiky. To znamená, že při výběru zaměstnání 

nejsou omezováni s výjimkou některých povolání, kde se podle právních předpisů platných 

na území ČR vyžaduje udělení státního občanství. Stejně se pohlíží na cizince, kteří 

požívají dočasné ochrany podle zákona č. 211/2003 Sb. 
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2. POPIS ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR  

2.1 Pobyt cizince na „vízum “  

Cizinec je oprávněn pobývat na území České republiky na vízum či na povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání za podmínky, že má platné rozhodnutí o 

povolení zaměstnání vydané úřadem práce a plní účel pobytu, pro který mu bylo vízum 

uděleno. Platnost víza je shodná s platností rozhodnutí o povolení zaměstnání. Popis, jak 

může cizinec toto vízum či povolení k pobytu získat, byl uveden v části první.  

 

2.2 Pobyt cizince na „zelenou kartu“ 

2.2.1 Obecně 

Poslanecká sněmovna schválila dne 22. srpna 2008 vládní návrh zákona, kterým se 

mění zákon o zaměstnanosti a některé další zákony v souvislosti se zavedením tzv. 

„zelených karet“[15]. Hlavním cílem je umožnit zaměstnavatelům získat kvalifikované 

pracovníky ze zahraničí. Model  „zelených karet“ vznikl v gesci tří resortů : 

• Ministerstva průmyslu a obchodu 

• Ministerstva vnitra  

• Ministerstva práce a sociálních věcí  

2.2.2 Legislativní úprava 

Dne 1. ledna 2009 vešel v účinnost zákon č. 382/2008 ze dne 18.září 2008, kterým 

se mění zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

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

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Výše uvedený zákon uvádí do praxe 

zcela nový pojem „zelená karta“. 

2.2.3 Zelená karta 

Zelená karta je nová forma povolení k dlouhodobému pobytu na území České 

republiky za účelem zaměstnání. Cizinec může o toto povolení k pobytu (dále jen zelená 

karta) požádat na zastupitelském úřadu České republiky.  Pro vydání zelené karty musí 

splnit několik zákonem daných podmínek. Pracovní pozice, o kterou se cizinec uchází, 
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musí být uvedena v centrální evidenci volných pracovních míst, musí splňovat požadované 

vzdělání, popřípadě požadovanou odbornou způsobilost k výkonu povolání.    

Zelená karta je duálním dokladem. Tento doklad je jednak povolením 

k dlouhodobému pobytu na území České republiky a současně osvědčením o oprávnění k 

zaměstnání. Výrazným způsobem se zjednodušuje proces vydávání těchto dokladů tím, že 

je vedeno pouze jedno řízení a současně se podstatně zkracuje i trvání tohoto procesu. 

Cílem je zjednodušení podmínek pro zaměstnávání kvalifikovaných zahraničních 

pracovníků, snížení administrativní zátěže a umožnění zaměstnavatelům získat pracovní 

sílu co nejrychleji. Zcela zásadní role v realizační fázi přísluší Ministerstvu vnitra ČR, 

které zelené karty vydává v úzké spolupráci s dalšími resorty a úřady [14]. Platnost karty je 

maximálně tříletá (u vysoce kvalifikovaných pracovníků) s možností dalšího prodloužení. 

U nekvalifikovaných pracovníků je karta vydávána na maximálně 2 roky bez možnosti 

prodloužení.  

Prioritou je získávání vysoce kvalifikovaných pracovníků s ukončeným 

vysokoškolským či nižším vzděláním. Umožňuje získávat i určité potřebné 

nekvalifikované pracovníky. Cílem je flexibilní nábor odborníků ze zahraničí a snížení 

administrativní zátěže na straně zaměstnavatele i cizince. Na webových stránkách 

Ministerstva práce a sociálních věcí je aktuální databáze volných pracovních míst [16], 

která je volně přístupná zaměstnavatelům i cizincům. 

2.2.4 Typy zelených karet :  

„A“ - kvalifikovaní pracovníci s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál 

 - platnost po dobu zaměstnání, nejdéle však na 3 roky a lze ji prodloužit 

„B“ - minimálně vyučení pracovníci       

 - platnost po dobu zaměstnání, nejdéle však na 2 roky a lze ji prodloužit 

„C“ - ostatní pracovníci 

- platnost po dobu zaměstnání, nejdéle však na 2 roky a nelze ji prodloužit 

 

Žádost o prodloužení pobytu na zelenou kartu si může cizinec podat v souladu s § 

42g zákona č. 326/1999 Sb. již na území České republiky. 
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2.2.5 Vyhláška MV č. 461/2008  Sb.  

O zelenou kartu může žádat pouze osoba mající občanství státu, který je uveden ve 

Vyhlášce MV ČR č. 461/2008 Sb. stanovující seznam států, jejichž občané mohou žádat o 

vydání zelené karty: 

Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská 

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

státy americké, Srbsko a Ukrajina. 

 

2.2.6 Podání žádosti v cizině 

Postup obecně 

Zaměstnavatel, kterému se nedaří obsadit volné pracovní místo, nabídne toto místo 

místně příslušnému úřadu práce.  Úřad práce toto místo zveřejní v nabídce volných 

pracovních míst. Pokud se toto místo do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce nepodaří 

obsadit, uveřejní Ministerstvo práce a sociálních věcí toto volné místo v centrální evidenci 

volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty.                                                                 

Cizinec, který si vybere z nabídky volných pracovních míst, vyplní potřebný 

formulář, který je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Vytištěný vyplněný formulář opatřený vlastnoručním podpisem podá spolu s povinnými 

přílohami na zastupitelském úřadu ČR, který je příslušný k podání žádosti. 

Vyhláškou MV ČR č. 462/2008 Sb., je stanoven seznam zemí, jejichž státní 

příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému pobytu 

nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, 

popřípadě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém 

má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý  pobyt.  Tato vyhláška obsahuje seznam 79 

států.    

Povinnými (obligatorními) přílohami žádosti jsou: 

• cestovní doklad (alespoň kopie identifikační strany) 

• 2 fotografie   

• doklady o vzdělání či kvalifikaci  
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Vedle obligatorních příloh je žadatel povinen předložit na žádost správního orgánu 

i další doklady (fakultativní přílohy), kterými jsou: 

• lékařská zpráva, že netrpí závažnou nemocí (o předložení lze požádat v případě 

důvodného podezření, že nemocí trpí) a  

• doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů vydaný domovským státem  

Všechny doklady přikládané k žádosti (vyjma cestovního pasu) musí být v 

originále, případně v úředně ověřené kopii a v úředním překladu do českého jazyka.  

 

Postup zastupitelského úřadu 

Žádost o vydání zelené karty  lze podat pouze na pracovní pozici, uvedenou v 

databázi volných pracovních míst obsaditelných zelenou kartou. Pokud v době podání není 

požadovaná pracovní pozice uvedená v databázi volných pracovních míst, zastupitelský 

úřad žádost nepřijme. Rovněž nepřijme žádost, jestliže žadatel doloží doklad o vzdělání 

(kvalifikaci) nižšího stupně, než je požadováno pro dané pracovní místo. 

Aby se o totéž místo nemohl ucházet další žadatel, provede zastupitelský úřad po 

přijetí žádosti blokaci vybraného místa v databázi volných pracovních míst obsaditelných 

držitelem zelené karty.  Situaci, kdy cizinec podá žádost a při podání zjistí, že se o toto 

místo již uchází jiný cizinec, může cizinec předcházet tak, že před podáním žádosti 

kontaktuje konkrétního zaměstnavatele, který volné místo na trhu práce nabízí. 

Zastupitelský úřad zašle obratem žádost o zelenou kartu se svým stanoviskem a 

popřípadě se záznamem o pohovoru Ministerstvu vnitra ČR. 

 

Postup Ministerstva vnitra ČR 

Ministerstvo vnitra žádost prověří. V případě splnění podmínek pro udělení zelené 

karty, žádosti vyhoví a písemně informuje zaměstnavatele a zastupitelský úřad, který 

žádost přijal. Zastupitelský úřad udělí cizinci vízum nad 90 dnů za účelem převzetí 

povolení k dlouhodobému pobytu – zelené karty.  Cizinec je povinen před nástupem do 

zaměstnání osobně převzít na MV ČR zelenou kartu do 3 pracovních dnů ode dne vstupu 

na území České republiky. 
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Ministerstvo vnitra zelenou kartu nevydá z důvodů uvedených v § 56 nebo § 182, 

odst.1, písm. e)  zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců nebo pokud zjistí, že je žádost 

podána na pracovní pozici, která není uvedena v centrální databázi volných pracovních 

míst obsaditelných držitelem zelené karty, anebo již byla na tuto pracovní pozici zelená 

karta vydána, nebo cizinec nesplnil podmínku požadovaného vzdělání či odborné 

způsobilosti. 

Do vydání víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému 

pobytu – zelené karty, může žadatel vzít svoji žádost zpět a zastupitelský úřad místo 

v databázi [16] odblokuje pro další případné zájemce. 

 

2.2.7 Postup při podání žádosti na území ČR 

Postup je obdobný jako při podání žádosti na zastupitelském úřadu. Žádost lze 

podat pouze na volné místo, které je v aktuální nabídce volných pracovních míst 

obsaditelných držiteli zelené karty a za podmínky, že žadatel na zelenou kartu na území již 

pobývá. Žádosti o prodloužení platnosti zelené karty přijímají pracoviště Ministerstva 

vnitra ČR. Žádost o prodloužení může, resp. je povinen, cizinec podat nejdříve 120 dnů a 

nejpozději 14 dnů před skončením platnosti povolení k pobytu. 

 

Další podmínky podání žádosti 

v  cizinec podá žádost ve lhůtě podle § 46e odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., t.j do 60 dnů 

ode dne, kdy jeho dosavadní pracovní poměr skončil: 

o výpovědí nebo dohodou z důvodu: 

§ ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

§ přemísť uje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

§ stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele 

nebo příslušného orgánu,  

§ nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní 

preventivní péče nebo rozhodnutí  příslušného správního úřadu, který lékařský 

posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 

onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí,  
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§ pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 

posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí  

příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě 

způsobilosti konat dále dosavadní práci,  

o anebo skončil okamžitým zrušením zaměstnancem z důvodu: 

§ podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 

rozhodnutí  příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, 

nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu 

neumožnil v době 15 dnů od dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho 

vhodné práce,  

§ zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu 

anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti,  

v  na zelenou kartu nejméně 1 rok, nebo  

v  nepřetržitě po dobu nejméně 2 let; do této doby se započítává pobyt na vízum k pobytu 

nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu.  

  Cizinec může žádost podat na kterémkoliv pracovišti Ministerstva vnitra v kraji; 

doporučuje se podávat žádost na pracovišti, které je místně příslušné podle místa pobytu 

cizince na území, případně podle místa sídla nového zaměstnavatele [14]. 

 

2.2.8 Zrušení platnosti zelené karty 

Důvody pro zrušení platnosti zelené karty jsou uvedeny v § 46e zákona č. 326/1999 Sb.  o 

pobytu cizinců.  

Některými důvody, kdy MV ČR platnost zelené karty zruší, jsou: 

• byl-li cizinec pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu nebo 

trestného činu z nedbalosti a byl mu za to uložen nepodmíněný trest odnětí svobody 

na dobu delší 6 měsíců,  

• je-li to nezbytné k zajištění ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu,  

• neplní-li cizinec účel, pro který mu byla zelená karta vydána 

• uvedl-li cizinec v žádosti o vydání zelené karty nepravdivé údaje nebo k žádosti či 

na požádání předložil padělané nebo pozměněné doklady,  
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• cizinec by mohl při pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou 

nemocí, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,  

• rozhodl-li jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve 

věci vyhošť ování o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k 

trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že 

spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území 

některého státu Evropské unie anebo smluvního státu uplatňujícího společný postup 

ve věci vyhošť ování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících 

vstup a pobyt cizinců na jejich území, nebo  

•  požádá-li cizinec o zrušení platnosti zelené karty.   

 

Platnost zelené karty vydané cizinci, jehož pracovní poměr skončil výpovědí z 

některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž 

důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, MV ČR zruší, pokud 

cizinci nebyla ve lhůtě 60 dnů ode dne skončení pracovního poměru vydána nová zelená 

karta. 

MV ČR v rozhodnutí, kterým zruší platnost zelené karty, stanoví lhůtu k 

vycestování cizince z území ČR a po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti 

zelené karty udělí cizinci výjezdní příkaz [9]. Cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z 

území vycestovat. 
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3   DOPADY EKONOMICKÉ RECESE  

Levná zahraniční pracovní síla se v minulých letech stala vysoce žádaným 

„artiklem“ státu, který nechal volné pole působnosti agenturám práce, které se tak staly 

předními dovozci zahraničních pracovníku na český trh práce. V období konjunktury se 

nikdo nezabýval otázkou, co se stane, až ekonomický růst ustane a faktem, že součástí 

kapitalismu je i ekonomická krize. Tato neuváženost se ukázala být jedním z hlavních 

faktorů současných problémů, které v oblasti pracovní migrace s propuknutím ekonomické 

krize na podzim roku 2008 nastaly.  

Hromadné propouštění pracovních migrantů z českých firem a snahy cizinců o 

udržení si pracovního místa za každou cenu, poukázaly na negativa, která se doposud 

skrývala ve stínu ekonomické prosperity státu. To umožnilo zaměstnavatelům, zejména 

pak agenturám práce, profitovat ze závislé situace zaměstnanců a nastartoval tak chod 

netransparentního obchodování s levnou pracovní silou [13]. 

 

3.1 Situace na trhu práce v České republice  rok 2008 

Podle evidencí úřadů práce bylo v České republice zaměstnáno v roce 2008 

284 551 cizinců. Z tohoto počtu bylo 141 101 občanů EU a EHP (nejvíce ze Slovenska – 

100 233, Polska – 20 680 a Bulharska – 5 108). Celkem 128 934 cizích státních příslušníků 

z třetích zemí bylo zaměstnáno na základě platného povolení k zaměstnání (nejvíce z 

Ukrajiny – 73 937, Vietnamu – 14 969, Mongolska – 12 525 a Moldavska – 8 178) a 

dalších 14 516 občanů ze třetích zemí zde pracovalo bez nutnosti pracovního povolení. 

 

3.2 Situace na trhu práce v okrese Česká Lípa rok 2008 

 

3.2.1 Cizinci s povolením k zaměstnání 

V roce 2008 bylo na Úřadu práce v České Lípě podáno 633 žádostí o vydání 

povolení k zaměstnání cizincům dle § 90 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Z tohoto počtu bylo 623 povolení k zaměstnání vydáno, správní řízení u pěti žádostí bylo 

zastaveno a pět žádostí bylo zamítnuto. 
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K 31. 12. 2008 evidoval úřad práce 544 platných povolení k zaměstnání.  Povolení 

byla vydaná občanům 12 států (viz tabulka č.1). Počet povolení byl o 60% vyšší než ve 

stejném období roku 2007. Nejvyšší zájem o povolení k zaměstnání byl ze strany občanů 

Mongolska. 98% cizinců bylo zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu (dlouhodobě se 

jedná o pracovní pozice šičky a  švadleny). Na tyto profese bylo vydáno 94% povolení. 

 

 

Tabulka č.1  „Cizinci s povolením k zaměstnání“ 

ZEMĚ 2008 2007 

ANGOLA 1 2 

ARMÉNIE 4 0 

BOSNA a HERCEGOVINA 2 0 

JAPONSKO 1 1 

MAKEDOVIE 1 0 

MOLDAVSKO 1 15 

MONGOLSKO 514 200 

NEPÁL 1 0 

RUSKÁ FEDERACE 1 0 

SRBSKO 3 12 

UKRAJINA 12 97 

VIETNAM 3 6 

CELKEM CIZINCŮ 544 333 

 (zdroj:  MPSV ČR) 

3.2.2 Cizinci, u kterých se povolení k zaměstnání nevyžaduje 

Na konci roku 2008 Úřad práce v České Lípě evidoval 160 cizinců, kteří dle § 98 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nepotřebují povolení k zaměstnání. V těchto 

případech zaměstnavatel pouze informuje úřad práce o zaměstnání tohoto cizince, stejně 

jako při zaměstnání občana EU. Z celkového počtu 160 cizinců mělo 152 cizinců povolen 

trvalý pobyt na území ČR, 5 cizincům byl povolen pobyt za účelem společného soužití 

rodiny a 3 cizincům byl udělen azyl. Tito cizinci pocházeli ze 16 států (viz tabulka č.2). 
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Tabulka č.2  „Cizinci bez povolení k zaměstnání“ 

ZEMĚ 2008 2007 
ARMÉNIE 0 2 
BOSNA a 

HERCEGOVINA 
14 13 

BĚLORUSKO 7 5 

BRAZÍLIE 1 1 

ČÍNA 2 0 

CHORVATSKO 1 2 

ÍRÁN 1 1 

IRÁK 0 1 

JEMEN 0 1 

KAZACHSTÁN 24 20 

MOLDAVSKO 8 6 

MONGOLSKO 8 6 

PALESTINA 1 1 

RUSKÁ FEDERACE 21 17 

SRBSKO 1 0 

TÁDŽIKISTÁN 1 0 

TUNISKO 1 1 

UKRAJINA 66 52 

VIETNAM 3 6 

CELKEM CIZINCŮ 160 135 

 
 (zdroj:  MPSV ČR) 

 
 

 

3.2.3 Občané EU, EHP a Švýcarska 

V evidencích Úřadu práce Česká Lípa bylo k 31. 12. 2008  evidováno 368 občanů  

z 12 států EU (viz tabulka č.3). Ve srovnání se stejným obdobím r. 2007 se počet občanů 

EU snížil o 46%.  
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Tabulka č.3  „Občané EU, EHP“ 

ZEMĚ 
2008 2007 

ČESKÝ 
ZAMĚSTNAVATEL 

VYSLÁNI 
NA ÚZEMÍ 

ČESKÝ 
ZAMĚSTNAVATEL  

VYSLÁNI 
NA ÚZEMÍ 

BELGIE 1 0 1 0 

BULHARSKO 23 0 14 0 

FRANCIE 1 2 1 0 

ITÁLIE 0 12 0 0 

MAĎARSKO 15 6 0 12 

NĚMECKO 3 0 14 4 

NIZOZEMSKO 81 0 3 0 

POLSKO 1 0 109 0 

RAKOUSKO 0 1 1 1 

RUMUNSKO 13 0 105 1 

SLOVENSKO 203 6 243 27 

ŠVÉDSKO 0 0 1 0 
CELKEM 
CIZINCŮ 

341 27 492 45 

368 537 

(zdroj:  MPSV ČR) 

 

3.3 Změny v souvislosti s ekonomickou recesí v roce 2009 – ČR 

K 30. 6. 2009 bylo v České republice zaměstnáno 251 700 cizích státních 

příslušníků.  Z toho na základě platného povolení k zaměstnávání    101 700  cizinců,  dále 

15 900  cizinců bez povinnosti pracovního povolení a 134 100 občanů EU/EHP. Současná 

globální finanční krize vede ke zpomalení světové i národní ekonomiky. Je těžké předvídat 

hloubku, rozsáhlost a dopady krize, ale během ekonomické recese jsou cizinci migrující do 

České republiky za prací často prvními, kteří přichází o svou práci. Tito cizinci mohou 

svou situaci řešit návratem do své země původu. K této cestě jim pomáhá projekt Vlády 

ČR nazvaný „Dobrovolný návrat“ (viz kapitola 4.1). V první fázi zhoršené ekonomické 

situace zaměstnavatelé ukončovali pracovní poměry s cizinci, kterým zprostředkovaly 

vstup na pracovní trh agentury práce. Celkové počty zaměstnávaných cizinců se snižovaly 

od listopadu 2008. Počet cizinců v postavení zaměstnanců se k 30. 6. 2009 meziročně 

snížil o 20 900 osob. Počet občanů EU/EHP včetně rodinných příslušníků se snížil o 11 

900 občanů s pracovním povolením o 12 100, počty cizinců bez povinnosti pracovního 

povolení zaznamenaly nárůst o 3 100 osob. 
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V České republice pracují cizí státní příslušníci rovněž jako podnikatelé na základě 

živnostenského oprávnění. K 30. 6. 2009 činil jejich počet 83 500 a meziročně se zvýšil o 

10 000 osob. V těchto číslech se promítá další varianta, jak si legalizovat svůj pobyt na 

území České republiky v případě ztráty zaměstnání. Při splnění několika zákonem daných 

podmínek si cizinec může změnit účel pobytu ze zaměstnání na podnikání (viz kapitola 

4.2).  

 

3.4 Změny v souvislosti s ekonomickou recesí v roce 2009 – okres 
Česká Lípa 

 

3.4.1 Cizinci s povolením k zaměstnání 

V průběhu první poloviny roku 2009 mohlo v okrese Česká Lípa pracovat na 

základě platného povolení k zaměstnání celkem 306 cizinců.  

K 30. 6. 2009 evidoval úřad práce 203 platných povolení k zaměstnání. Povolení 

byla vydaná občanům 13 států (viz graf č.1). Oproti roku 2008 došlo k poklesu o 61 %. 

Počet občanů Mongolska, kteří jsou, dle evidencí ÚP Česká Lípa, třetím rokem 

nejpočetnější státní příslušností v tomto okrese, klesl na 61 %  stavu roku 2008.  

 

3.4.2 Cizinci, u kterých se povolení k zaměstnání nevyžaduje 

Úřad práce v České Lípě eviduje v polovině roku 2009 celkem 154 cizinců, kteří 

dle § 98 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti nepotřebují povolení k zaměstnání. 

Oproti stejnému období loňského roku se zvýšil počet evidovaných cizinců o 9 %. 

Z celkového počtu má 147 cizinců povolen trvalý pobyt na území ČR, 5 cizinců na území 

ČR pobývá na základě dlouhodobého pobytu za účelem společného soužití rodiny a 2 

cizincům byl udělen azyl. Tito cizinci pochází z 16 států (viz graf č.1). 
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3.4.3 Občané EU, EHP a Švýcarska 

K 30. 6. 2009 bylo evidováno 383 občanů  z 12 států Evropské unie (viz graf č.1). 

Od roku 2004 došlo poprvé ke snížení počtu zaměstnaných občanů EU. Ve srovnání se 

stejným obdobím loňského roku počet občanů EU klesl o 24 %. Z celkového počtu bylo 

346 občanů EU v pracovním poměru u českého zaměstnavatele a 37 občanů EU bylo 

vysláno do ČR zahraničním zaměstnavatelem na základě obchodní nebo jiné smlouvy 

s tuzemskou právnickou osobou. 

 

 

Graf č. 1 „vývoj v roce 2009 v okrese Česká Lípa“ 
POČTY CIZINCŮ EVIDOVANÝCH NA ÚP ČESKÁ LÍPA 

 

 (zdroj MPSV ČR) 

 

 

 

 



Miroslav Vyšohlíd:    LEGÁLNÍ A NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ 

 

2010                                                                                                                                                                   20 

 

4. NÁVRHY PRO ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ  

  

Vzhledem ke špatné situaci na trhu práce, která je ovlivňována celosvětovou 

ekonomickou krizí, dochází k celkovému útlumu výroby a zaměstnavatelé jsou nuceni 

nastalou situaci radikálně řešit. Jako nejjednodušší řešení se jim nabízí ukončení 

pracovního poměru s cizinci, kterým končí časová platnost povolení k zaměstnání a jejich 

pracovní místo již neobsadí. 

Úřad práce v České Lípě začal reagovat na vzniklou situaci zkracováním doby 

platnosti pracovních povolení ze dvou let až na šest měsíců a následně přestal povolení 

cizincům prodlužovat úplně. Určité výjimky byly povoleny na žádost zaměstnavatelů. Ze 

sledovaných skupin cizinců, které jsem uvedl v grafu č.1, je nejproblematičtější skupina, 

která potřebuje pro svůj pobyt vízum a pracovní povolení. Ostatní dvě skupiny, tj. cizinci 

bez povolení k zaměstnání a občané EU a EHP mají pobyt v rámci ČR zajištěn bez ohledu 

na to, zda pracují. 

Jedním z mnoha negativních dopadů ekonomické krize může být ve spojení se 

stínovou ekonomikou tak zvaná „práce na černo“[2]. Myšleno tím zejména zvyšování 

daňových úniků, kriminální ekonomika, substituční ekonomika a nedeklarovaná práce. 

Práce na černo se pak může projevovat u registrovaných firem utajovanou výrobou, 

činností nelegálních firem či nepřihlašováním zaměstnanců. V tomto směru pak jde 

v drtivé většině o nelegální zaměstnávání cizinců tj. bez povolení příslušného úřadu práce a 

bez platného povolení k pobytu na území České republiky.  

Vzhledem k reálné hrozbě negativního ovlivnění celkové bezpečnostní situace 

v České republice, přijala Vláda ČR opatření, která měla nelegálnímu zaměstnávání 

cizinců a nelegálnímu pobytu cizinců zamezit. Byl schválen vládní projekt nazvaný 

„Dobrovolný návrat“ 
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4.1 Projekt „Dobrovolný návrat“ 

 

Dne 9. února 2009 schválila Vláda České republiky svým usnesením č. 171 

realizaci Projektu dobrovolných návratů. Cílem tohoto projektu bylo poskytnout pomoc 

cizincům, kteří se vinou současné ekonomické situace ocitli bez pracovního uplatnění, 

chtěli se vrátit zpět do vlasti a nebyli schopni tuto cestu do domovského státu sami uhradit. 

Přínosem tohoto projektu pro stát byla zejména prevence nárůstu případů 

nelegálních pobytů cizinců v České republice.   

Využití projektu dobrovolných návratů cizincům mimo jiné zaručilo, že nebudou 

mít žádný negativní záznam v evidenci cizinecké policie a v případě změny ekonomické 

situace se budou moci zpět do České republiky a dalších zemí Schengenského prostoru 

vrátit.  

Cizinec, který projevil zájem o zařazení do projektu, musel splnit několik 

podmínek. Muselo jít o cizince z tzv. třetí země, projekt se tudíž netýkal občanů Evropské 

unie. Předpokladem zařazení do projektu bylo, že cizinec pobýval v České republice 

legálně, a to za účelem pobytu zaměstnání, podnikání, případně s účastí v právnické osobě. 

Do projektu mohli být zařazeni i rodinní příslušníci těchto osob. Podmínkou účasti v 

projektu pak bylo i nemožnost pokrýt náklady na cestu zpět z vlastních prostředků. 

Těm, kteří splnili podmínky projektu, Česká republika vedle zajištění letu, 

zaplacení letenky, předodjezdové a tranzitní asistence, nabídla i příspěvek 500 EUR na 

pokrytí nákladů spojených s předčasným odjezdem z České republiky. To v praxi 

znamenalo, že cizinci zařazení do projektu mohli využít v případě, že ztratili s pracovním 

místem i ubytování, možnost ubytování v zařízení pro zajišť ování cizinců ve Velkých 

Přílepech, dále dopravu a doprovod na letiště. V případech, kdy se cizinci nebyli schopni 

dopravit do tohoto zařízení, mohli využít pomoci některých neziskových organizací. 

K vyplacení finančního příspěvku docházelo až při vstupu do letadla. 
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4.1.1 První fáze 

První fáze tohoto projektu byla zahájena dne 16. února 2009. Do projektu se cizinci 

mohli registrovat na Inspektorátech cizinecké policie v jednotlivých regionech.   

 

4.1.2 Druhá fáze 

Druhá fáze Projektu dobrovolných návratů byla realizována na základě usnesení 

Vlády ČR č. 588 ze dne 5. května 2009. Projekt bezprostředně navázal na první fázi. Cíl a 

podmínky registrace do projektu byly stejné a projekt měl předcházet možným propadům 

osob, které se ocitly bez práce, do ilegality a jejich následným nuceným vyhoštěním.  

 Přehled o registracích do projektu I. a II. fáze je uveden v tabulce  č.4 a grafu č. 2 

 

Tabulka č.4  „Počet  registrací I. a II. fáze“ 

Registrací celkem: 2089 100 % 

z toho 
Mongolsko 1343 64,2 

Uzbekistán 314 15,0 

Vietnam 283 13,5 

Ukrajina 60 2,9 

Indonésie 28 1,3 

Moldavsko 17 0,8 

Gruzie 9  

Indie 8  

Ruská federace 8  

Bosna a 3  

Kazachstán 3  

Bělorusko 3  

Tádžikistán 2  

Kyrgyzstán 1  

Kosovo 1  

Srbsko 1  

Ázerbájdžán 1  

Makedonie 1  

Arménie 1  

Mexiko 1  

 (zdroj:  OAMP MV ČR) 
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Graf č.2   „Počet  registrací I. a II. fáze“ 

 

 (zdroj:  OAMP MV ČR) 

 

 

4.1.3 Třetí fáze 

Třetí fází projektu byl Projekt dobrovolných návratů nelegálně pobývajících 

cizinců. Byl realizován na základě usnesení Vlády ČR č. 587 ze dne 5. května 2009. 

Projekt byl určen pro stejnou skupinu cizinců, jako předchozí fáze, ale také pro všechny 

ostatní cizince, kteří se v České republice nacházeli bez platného pobytového oprávnění. 

Realizace projektu probíhala od 15. září 2009 do 15. prosince 2009 a registrovalo se 

celkem 169 zájemců.  

Přehled o registracích do III. fáze projektu je uveden v tabulce  č.5  a grafu č. 3. 
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Tabulka č. 5   „Počet registrací III. fáze“ 

Registrací celkem: 169 100 % 

z toho 
Ukrajina 70 41,4 
Vietnam 20 11,9 

Mongolsko 15 8,9 
Kyrgyzstán 14 8,3 
Uzbekistán 13 7,7 
Moldavsko 13 7,7 
Kazachstán 5 3,0 

Ruská federace 4 2,3 
Čína 2 1,2 

Mexiko 2 1,2 
Zambie 1  

Guatemala 1  
Gruzie 1  

Turkmenistán 1  
Tanzanie 1  
Arménie 1  

USA 1  
Angola 1  

Tádžikistán 1  
Bělorusko 1  
Makedonie 1  

(zdroj:  OAMP MV ČR) 

 

 

Graf č.3   „Počet  registrací III. fáze“   

 

 (zdroj:  OAMP MV ČR) 
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4.2 Podnikání jako nový účel pobytu 

Ztrátou zaměstnání přichází cizinec o jediný zdroj příjmu, na kterém není závislá 

pouze ta část rodiny, která žije společně s tímto cizincem na území ČR, ale ve většině 

případů je na tomto příjmu více či méně závislá i rodina žijící v domovském státě. Často se 

setkávám s lidmi, kteří na „druhé straně planety“ zanechají své rodiny a své děti, kde tito 

žijí v podmínkách, které si Evropan dokáže jen sotva představit a snaží se u nás za každou 

cenu vydělat peníze na zlepšení situace svých nejbližších. 

 Cizinec, který se do této situace dostane, se snaží nalézat možnosti, jak oddálit svůj 

návrat do své vlasti. Pokud se nedostane do objektivu agentury práce, která mu 

zprostředkuje nové zaměstnání či se nepostaví zcela mimo zákon (tj. bude pobývat na 

území ČR bez povolení k pobytu nebo pracovat na černo), je jednou z možností, jak lze 

poměrně snadno legalizovat pobyt např. drobné podnikání. 

 Cizinci začali právě tuto možnost v roce 2009 ve větší míře využívat. Jistě jsou 

mezi těmito cizinci i cizinci, kteří svého „podnikatelského ducha“ chtějí poctivě rozvíjet, 

ale pro velkou skupinu je to možnost, jak svůj pobyt na území ČR pouze legalizovat. Ve 

skutečnosti žádnou živnost nikdy provozovat nebudou a jejich příjmy budou pocházet 

z nelegální a nezákonné činnosti. 

 Podle mého názoru je třeba urychleně změnit současnou legislativu a systém 

získávání pobytu za účelem podnikání. Na vysvětlenou je třeba uvést rozdíl mezi těmito 

účely pobytu. Cizinecká policie (jak je již uvedeno výše) udělí vízum či povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání cizinci po předložení pravomocného 

rozhodnutí příslušného úřadu práce.  

 Hodlá-li cizinec v ČR podnikat, musí pro vznik živnostenského oprávnění splnit 

podmínky uvedené v zákoně č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Jednou 

z podmínek je, že cizinec má v ČR povolen pobyt za účelem podnikání. Cizinci, který 

prokázal splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu, vydá 

živnostenský úřad pro účely řízení o povolení k pobytu potvrzení (§ 47/7 zákona č. 

455/1991 Sb.) o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení splňuje všeobecné a zvláštní 

podmínky provozování živnosti. Toto potvrzení neopravňuje k provozování živnosti. Toto 

potvrzení je pro cizineckou policii zásadní náležitostí pro udělení požadovaného povolení 

k pobytu. 
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K žádosti o vydání víza či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání 

není potřeba dokládat výpis z Obchodního rejstříku (dále jen OR) i přesto, že bez tohoto 

zápisu nemůže cizinec (dle živnostenského zákona „zahraniční osoba“) zahájit svou 

podnikatelskou činnost. Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky 

vzniká ke dni zápisu této osoby do OR. Návrh na zápis podává zahraniční osoba. Poté, kdy 

cizinec obdrží povolení k pobytu, nedochází již v mnoha případech k zápisu do OR a 

cizinec tak neplní účel, pro který mu byl pobyt na území ČR povolen. Cizinec buď podniká 

neoprávněně, nebo se nechá nelegálně zaměstnat a v nejhorších případech se stává 

například článkem organizovaného zločinu.  Velice často je jakýmsi fiktivním místem 

podnikání místo bydliště cizince. 

 Tato problematika je v současné době předmětem důkladného prověřování a 

kontrol cizinecké policie a dalších orgánů veřejné správy. Cizinecká policie v okrese Česká 

Lípa se v posledních dvou letech snaží mapovat podnikatelské aktivity cizinců a určitým 

způsobem evidovat a kontrolovat všechny provozovny cizinců, ale tato činnost přísluší 

spíše pracovníkům živnostenských úřadů. Podrobné rozpracování této problematiky by 

mohlo být tématem samostatné práce.     

 

4.3 Důslednost orgánů veřejné správy  

 

 Jedním z mnoha úkolů veřejné správy je vzájemná informovanost. Ve své praxi se 

však setkávám častokrát s jistou laxností či neprofesionalitou některých úřadů. Mám tím ve 

vztahu k problematice mojí bakalářské práce na mysli případy, kdy cizinec ukončí 

pracovní poměr a nadále pobývá bez práce na území ČR. Tuto skutečnost by se měl 

obratem dozvědět příslušný inspektorát cizinecké policie, který má možnost cizinci, který 

nepracuje a neplní tak účel pobytu, pobyt zrušit. Tato informační povinnost by měla 

urychleně směřovat od zaměstnavatele přes úřad práce k cizinecké policii. Každé zpoždění 

pak s sebou přináší komplikace spočívající v tom, že cizinec neustále migruje, hledá další 

možnosti zaměstnání, pracuje na černo, není plátcem zdravotního pojištění, mění místa 

pobytu apod.     
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4.4 Kontrolní činnost  

 

 Pod pojmem kontrolní činnost si představuji úzkou a cílenou součinnost všech 

státních institucí, kterých se uvedená problematika týká. Zejména pak součinnost služby 

cizinecké policie s úřady práce, živnostenskými úřady, celní správou, Českou obchodní 

inspekcí, Všeobecnou zdravotní pojišť ovnou, Českou správou sociálního zabezpečení či 

Odborem azylové a migrační politiky MV ČR. 

 Kontrola by měla být zaměřena zejména na zaměstnavatele, agentury práce, 

živnostníky a v neposlední řadě na samotné cizince. Zde mohu ze své praxe konstatovat, že 

v okrese Česká Lípa funguje velice dobře součinnost mezi cizineckou policií a Úřadem 

práce Česká Lípa. Rozvoj spolupráce a zvýšení kontrolní činnosti ve spolupráci s ostatními 

uvedenými institucemi je osobním mým úkolem pro nadcházející období. 
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5. ZÁVĚR  

  

Bakalářská práce by neměla být pouze shrnutím tématu o problematice povolování 

pobytu cizinců za účelem zaměstnání a strohou informací o dopadech ekonomické krize. 

V závěru musím uvést i to, kterými konkrétními kroky jsem se zapojil do zpracovaného 

tématu. 

 Po celou dobu sběru dat a přípravy mé bakalářské práce úzce spolupracoval 

s vedením Úřadu práce v České Lípě a s tamním kontrolním oddělením. Společně jsme 

v roce 2009 připravili a zrealizovali 20 kontrolních akcí, zaměřených na problematiku 

nelegálního zaměstnávání cizinců. Dále jsem se podílel na součinnosti s dalšími orgány 

veřejné správy – Městský úřad Česká Lípa, Živnostenský úřad Česká Lípa, Finanční úřad 

Česká Lípa, Celní úřad Česká Lípa. V problematice projektu „Dobrovolný návrat“ jsem 

spolupracoval s garantem projektu, s paní Bělou Hejnou z MV ČR. 

 V souvislosti s projektem „Dobrovolný návrat“ jsem se zapojil do publikační 

činnosti v regionálním i republikovém tisku. Informace o projektu a upozornění na blížící 

se konec projektu vyšla dne 12.12.2009 v Českolipském a Hradeckém deníku a 14.12.2009 

v deníku Právo. Dne 12.12.2009 byl článek zveřejněn na portálu www.deník.cz.    

 Doufám, že se mi podařilo touto prací vysvětlit podmínky vstupu cizinců na území 

České republiky za účelem zaměstnání, postupy orgánů veřejné správy a jejich 

provázanost. Situace na trhu práce a ekonomická recese se bude zcela jistě měnit i v 

následujících měsících, ale dle odhadů ekonomů není počátek konjunktury na dosah. Je 

proto nutné, aby orgány, které se podílejí na povolování vstupu cizinců na území, měly 

vždy na paměti i to, že nekontrolovaný příliv pracovní síly ze zahraničí může mít i svá 

negativa a může s sebou přinášet i určitou hrozbu pro stát. Mentalita, finanční situace, 

jazyková bariéra a samozřejmě i cíle, za kterými lidé z „druhého“ konce světa do České 

republiky přijíždějí a ocitnou se bez zaměstnání a výdělku, více či méně nutí tuto skupinu 

postavit se mimo zákon. Potřebná protiopatření k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti 

státu stojí naší společnost zbytečně mnoho úsilí a peněz. 
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