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1 ÚVOD 

 

 V mé bakalářské práci se zabývám tématem zaměstnávání cizinců v České republice 

(dále i jen ČR). Jedná se o velmi diskutované téma, kdy se velká část české společnosti dívá 

např. na Ukrajince či Vietnamce pracující v ČR skrz prsty, mimo jiné protože zde existuje 

domněnka, že občané z těchto národů zabírají pracovní místa českým občanům. Je ovšem 

nutné si uvědomit, že většinou zastávají práce za nižší mzdy, v případě hrubé práce se jedná o 

práci v těžkých podmínkách, v případě stánkového prodeje jde zase o práci od rána do večera, 

také v nelehkých podmínkách. Tedy práce, do kterých se čeští pracovníci zrovna nehrnou, 

ovšem poptávka po této práci je velká. Pokud tedy na trhu nejsou čeští pracovníci, je pro 

zaměstnavatele nutné a zároveň výhodné najímat cizí pracovníky, výhodné hlavně z hlediska 

výše zmiňované nízké mzdy. Jiným problémem je, když na trhu práce nemohou 

zaměstnavatelé sehnat dostatečně kvalifikované české pracovníky a musí hledat pracovní síly 

v zahraničí. Výše zmiňované souvisí s migrací všech občanů, kdy si každý snaží najít své 

ideální místo na pracovním trhu, místo kde najde největší uplatnění, co se týče svých 

schopností, dovedností, svého vzdělání za nejlepší mzdové ohodnocení. 

 Také proto jsem si vybral toto téma, abych zjistil v čem se liší postupy žadatelů o 

práci v ČR v závislosti na zemi ze které žadatel pochází, přesněji řečeno zda se jedná o 

žadatele z členské země EU či z mimočlenské země. Dalším důvod k výběru rozboru této 

problematiky byl čistě osobní, kdy mně samotnému jako potencionálnímu zaměstnavateli 

může být ku prospěchu orientovat se v podmínkách pro zaměstnávání zahraničních 

zaměstnavatelů a nebo jako budoucímu zaměstnanci se mi může hodit, znát postupy při 

hledání zaměstnání např. v jiné zemi EU. 

 Práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. V první části se zabývám zaměstnáváním 

občanů jiných členských států EU v ČR, přesněji právní úpravou zaměstnávání, povinnostmi 

zaměstnavatele, zásadami rovného zacházení, možnostmi ubytování pro pracovníky z jiných 

zemí EU aj. Druhá část je zaměřena na pracovníky z nečlenských států EU. V této kapitole 

jsou uvedeny podmínky pro jejich zaměstnávání, které musí splnit jak zaměstnavatel tak 

žadatel o práci a také se zde zabývám podmínkami pro pobyt těchto pracovníků. 

 Hlavním cílem práce je zaměřit se na to jaké jsou rozdíly podle toho zda se jedná o 

pracovníka z EU či ze země mimo EU v hledání zaměstnání, v samotném zaměstnání na 

území ČR a v zajišťování pobytu se zaměstnáváním souvisejícím. 
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2 Zaměstnávání cizích státních příslušníků na území České Republiky 

 Pokud se zaměstnavatel rozhodne přijímat na své pracovní pozice cizí státní 

příslušníky, je obrovský rozdíl zda se jedná o občana členského státu Evropské unie (dále i 

jen EU) nebo o občana z mimočlenského státu. V prvním případě přistupuje k žadateli o práci 

stejně jako k občanovi České Republiky, nevyžaduje tudíž žádné pracovní povolení ani 

povolení k pobytu. V případě zaměstnávání občanů ze zemí mimo EU má zaměstnavatel 

několik povinností. Musí dojít k ohlášení volného pracovního místa a zaměstnavatel si musí 

zažádat o povolení k zaměstnávání cizinců na příslušném úřadu práce. Po obdržení povolení 

může zaměstnavatel přijmout na volné pracovní místo pouze toho cizince, který má platné 

pracovní povolení od úřadu práce a má povolen pobyt z důvodu zaměstnání. V podrobnostech 

se touto problematikou zabývám v kapitole 4. 

 Zaměstnávání – forma závislého vztahu zaměstnance na zaměstnavateli, kdy 

zaměstnanec provádí činnost podle pokynů zaměstnavatele v době a na místě stanoveném 

zaměstnavatelem, za předem dohodnutou odměnu. 

 Zaměstnavatel – dle znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění 

pozdějších předpisů se zaměstnavatelem rozumí právnická či fyzická osoba, která zaměstnává 

fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích 

jako zaměstnavatel vznikají fyzickým osobám dnem narození, způsobilost fyzické osoby 

právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe povinnosti vzniká dosažením osmnácti let 

věku. 

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

se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České Republiky ani EU, EHP 

a Švýcarska. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti. 
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3 Zaměstnávání občanů jiných členských států v ČR 

  

3.1 Právní úprava zaměstnávání občanů jiných členských států v ČR 

 Základem právní úpravy pro zaměstnávání osob z jiných členských států EU je zákon 

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

zaměstnanosti). Ustanovení jeho §§ 85 - 88  vymezují hlavně informační povinnosti 

zaměstnavatele. Tato část zákona vychází ze směrnice 2004/38/ES Evropského parlamentu a 

Rady z 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků volně se 

pohybovat a usazovat se na území členských států. Členské státy EU, tedy včetně ČR, mají 

povinnost implementovat do svých právních řádů všechny akty vydávané orgány EU, kterými 

jsou Rada, Evropská komise a zpravidla také Evropský parlament. Typy takovýchto právních 

aktů jsou nařízení, směrnice, dále rozhodnutí doporučení a stanoviska, kdy právně závaznými 

jsou nařízení a směrnice.  

 Nařízení - tento právní akt není postupně vkládán do právních řádů členských států, 

ale má přímý účinek a zavazuje členské státy, ihned po jeho vydání, k plnění podmínek 

z nařízení plynoucích. Nařízení vchází v platnost v okamžiku, kdy je publikováno v Úředním 

listu Evropského Společenství. 

 Směrnice – jedná se o tzv. harmonizační nástroj, kdy si každý členský stát může sám 

určit způsob, jakým zavede výsledky směrnice do svého právního řádu. Směrnice se nemusí 

týkat všech členských států Unie, ale většinou je určena všem. Součástí směrnice je také 

stanovená lhůta, kterou musí členské státy EU dodržet a do jejího uplynutí výsledky směrnice 

implementovat do svého práva. Pokud se tak nestane, směrnice může získat přímý účinek.
1
 

 

 

3.2 Obecná hlediska zaměstnávání občanů jiných členských států v ČR  

 Při zaměstnávání osob, které jsou občany zemí Evropské Unie či jsou jejich rodinnými 

příslušníky, bereme v potaz, že ze zákonného hlediska nejsou považovány za cizince a 

v souladu se zákonem o zaměstnanosti se k nim přistupuje z právního hlediska stejně jako 

k občanům České republiky. Stejně se při zaměstnávání přistupuje k rodinným příslušníkům 

občanů ČR, kteří ovšem nemají státní příslušnost ČR ani jiného státu EU. Za cizince také 

                                                 
1
 TÝČ, Vladimír, Filip KŘEPELKA, Naděžda ROZEHNALOVÁ. Lexikon – právo Evropské unie. Ostrava: 

Sagit, 2004. s.140, 231. ISBN 80-7208-428-3 
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nejsou považováni občané a rodinní příslušníci občanů ze zemí Evropského hospodářského 

prostoru (dále i jen ,,EHP“
2
) a Švýcarska.

3
 

 

 Rodinným příslušníkem se rozumí: 

  a) manžel nebo manželka, 

b) partner nebo partnerka, se kterým občan EU uzavřel registrované partnerství 

na základě právních předpisů členského státu, 

c) potomci v přímé linii mladší 21 let, potomci kteří jsou vyživovanými 

osobami a takoví potomci manžela či manželky, partnera či partnerky 

zmiňovaní v písmenu b), 

d) předci v přímé linii, kteří jsou vyživovanými osobami, a takoví předci 

manžela či manželky, partnera či partnerky zmiňovaní v písmenu b).
4
 

 Jak je výše uvedeno, občané ze zemí EU nejsou bráni jako cizinci, tudíž nemusí v ČR 

na příslušném úřadu práce předkládat povolení k zaměstnání. Ovšem jeho rodinný příslušník, 

který není občanem EU, musí předložit na úřadu práce doklad, který potvrzuje, že je 

rodinným příslušníkem daného občana EU. 

 V případě ztráty zaměstnání se může občan z jiné země EU přihlásit na úřad práce 

v místě svého bydliště a ucházet se o zaměstnání a poté má možnost přihlásit se k podpoře v 

nezaměstnanosti za podmínky, že v posledních třech letech minimálně 12 měsíců docházel do 

zaměstnání a tím pádem byl také pojištěn. Samotná výše podpory se vypočítá z vyměřovacího 

základu nebo z průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání.
5
 

 V tabulce 3.1. vidíme počet zaměstnávaných osob ze zemí EU na území ČR. Od 

vstupu ČR do EU 1. ledna 2004 začaly počty pracovníků rapidně stoupat. Až kolem roku 

2007 začal příliv pracujících stagnovat. Do tabulky přibyli od roku 2007 země Bulharska a 

Rumunska, které právě 1. ledna 2007 vstoupily do EU a hned se dostaly do popředí zemí z 

EU, ze kterých občané přicházejí za prací na území ČR. U těchto dvou zemí a Slovenska jde 

vidět největší nárůst pracujících za poslední dvě sledovaná období. 

 

                                                 
2
 EHP – členské státy – Norsko, Island, Lichtenštejnsko 

3
 JOKLOVÁ, Kateřina, RYŠAVÁ Jitka. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 1. vyd. 

Praha: ASPI, a.s., 2009. s. 52. ISBN 978-80-7357-437-6 
4
 TICHÝ, Luboš a kol. Dokumenty ke studiu Evropského práva – 3. přepracované vydání. Praha: Linde, 2006. s 

559. ISBN 802-7201-573-7 
5
 BOUŠKOVÁ, Petra a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. 3. aktualizované 

vydání, ANAG, spol. s.r.o., 2009. s. 14. ISBN 978-80-7263-525-2  
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Tab. 3.1: Zaměstnanost osob ze zemí EU v ČR (stav k prosinci daného roku) 

země \ rok 2005 2007 2009 2011 

Slovensko 75 297 101 233 98 192 106 425 

Polsko 12 635 23 642 20 278 19 718 

Bulharsko 0 5 393 4 578 7 007 

Rumunsko 0 4 313 3 780 6 372 

Německo 1 743 2 847 2 989 3 194 

Spojené království 1 119 1 804 2 177 2 590 

Francie 671 1 250 1 608 1 838 

Rakousko 474 720 822 861 

ostatní 1 823 3 392 4 686 6 322 

celkem 93 762 144 594 139 120 154 327 

Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v ČR. Dostupná z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro 

(vlastní vypracování) 

 

 

3.3 Povinnosti zaměstnavatele 

  

 3.3.1 Zahájení zaměstnání 

Občané EU jsou z právního hlediska stavěni na stejnou úroveň občanům ČR. Jediný 

rozdíl spočívá v tom, že zaměstnavatel, fyzická či právnická osoba, ke které nastoupila osoba 

ze země EU k výkonu práce nebo ke které jsou občané EU vysláni na základě smlouvy se 

zahraničním zaměstnavatelem, musí příslušný úřad práce podle místa výkonu práce o této 

skutečnosti informovat a to nejpozději v den nástupu těchto osob do zaměstnání. Informační 

údaje udávané zaměstnavatelem pro úřad práce jsou následující:  

  a) identifikační údaje občana EU nebo jiného rodinného příslušníka, 

 b) adresa v zemi trvalého pobytu, 

 c) adresa pro doručování zásilek, 

 d) nejvyšší dosažené vzdělání, 

 e) místo výkonu práce, 

 f) druh práce, 

 g) zařazení podle odvětvové klasifikace ekonomických činností, 

 h) vzdělání požadované pro výkon povolání, 

 i) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude občan EU nebo jeho 

rodinný příslušník vykonávat zaměstnání, 

  j) zda se jedná o první výkon práce občana EU nebo jeho rodinného  

  příslušníka na území ČR. 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro
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 3.3.2 Ukončení zaměstnání 

 Zaměstnavatel, fyzická nebo právnická osoba jsou při ukončení zaměstnání povinni 

ohlásit příslušnému úřadu práce tuto skutečnost a to nejpozději do 10 dnů od skončení 

smlouvy se zahraničním zaměstnavatelem nebo občanem EU.
6
 

 

 

3.4 Rovnost zacházení 

 Již od vzniku EU je boj proti diskriminaci jedním ze stěžejních úkolů, na kterém 

pracují orgány unie, přesto v dnešní době spousta občanů států EU naráží na diskriminační 

rozhodnutí. Pravidla rovného zacházení jsou uvedena již v Listině základních práv a svobod, 

dále v mezinárodních smlouvách a předpisech Evropského společenství. Česká legislativa 

upravuje zákaz diskriminace antidiskriminačním zákonem č. 198/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen antidiskriminační zákon), který implementuje již zmíněné 

evropské předpisy  a to ve věcech: 

  a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání,  

  b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

  c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, 

  d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo  

  organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které organizace svým členům  

  poskytují, 

  e) přiznání a poskytování sociálních výhod, 

  f) přístupu ke zdravotní péči, vzdělání a jejich poskytování, 

  g) členství a činnosti v procesních komorách, včetně výhod, které tyto  

  korporace svým členům poskytují, 

  h) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti 

  nebo při jejich poskytování.
7
 

 Rovné zacházení chápeme jako zákaz diskriminace týkající se pracovněprávních 

vztahů od samotného vzniku po jeho ukončení. Je to tedy povinnost zaměstnavatele zajistit 

rovné zacházení všem zaměstnancům, co se týče jejich pracovních podmínek, odměňování za 

                                                 
6
  JOKLOVÁ, Kateřina, RYŠAVÁ Jitka. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 1. vyd. 

Praha: ASPI, a.s., 2009. s. 52, 53. ISBN 978-80-7357-437-6 

 
7
 Antidiskriminační zákon. Zákon č. 198/2009 Sb. §1. Ze dne 23. dubna 2008 [online].[cit. 2012-04-16]. 

Dostupný z: http://www.ochrance.cz/diskriminace/antidiskriminacni-zakon/ 

http://www.ochrance.cz/diskriminace/antidiskriminacni-zakon/
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práci či jiných peněžitých plnění, odborné přípravy a příležitostí dosáhnout postupu 

v zaměstnání.
8
 Konkrétně při odměňování za vykonanou práci, to znamená povinnost 

zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům za stejnou práci stejnou mzdu, plat či odměnu. Stejnou 

prací rozumíme práci vykonávanou v podobných podmínkách, se srovnatelnou námahou, 

odpovědností a složitostí a se srovnatelnými výsledky práce.
9
 

  

 Základní členění diskriminace je rozdělení na pozitivní a negativní diskriminaci.  

  

 3.4.1 Pozitivní diskriminace 

 Jádro pozitivní diskriminace se nachází v rozlišném přístupu v zacházení s jednotlivci 

či skupinami jednotlivců. Nedochází ovšem ke zhoršení jejich postavení, jednání není 

namířeno proti jejich osobě, ale naopak vzniklá rozhodnutí znamenají odstranění rozdílů 

daných např. pohlavím, věkem, zdravotním stavem, rasou, etnickým původem aj. Tato 

rozhodnutí, opatření jsou nazývaná ,,pozitivní opatření“, jejich hlavní úkol spočívá ve zvýšení 

málo zastoupených či znevýhodněných skupin jedinců ve společenské činnosti. Příkladem 

pozitivního opatření může být stanovení hranice zaměstnaneckých pozic pro ženy, či 

vyrovnávací opatření z důvodu etnického původu nebo rasy, posledně zmiňované opatření a 

jim podobná jsou charakteristická svou mimořádnosti a dočasností.
10

 

  

 3.4.2 Negativní diskriminace 

 Zásadnější význam v pracovněprávních vztazích má negativní diskriminace. O 

negativní diskriminaci se jedná v případě rozdílného zacházení s jednotlivcem či skupinou 

jednotlivců než v případě zacházení s jinou osobou či skupinou osob a pokud se tak děje na 

základě diskriminačních důvodů, z důvodů bez právního ospravedlnění nebo bez jakéhokoli 

racionálního zdůvodnění daného jednání.
11

 Negativní diskriminace se dále dělí na přímou a 

nepřímou diskriminaci. 

 

 

 

                                                 
8
 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 

47,48. ISBN 978-80-7380-277-6. 
9
 Zákoník práce č.262/2006 Sb. §110. ze dne 21. dubna 2006. [online].[cit. 2012-04-16]. Dostupný z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2919/262-2006.pdf 
10

 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 

53. ISBN 978-80-7380-277-6. 
11

 Tamtéž s. 49,50.  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2919/262-2006.pdf


 10 

  3.4.2.1 Přímá diskriminace 

 Ve znění antidiskriminačního zákona (§2, odst. 3,4,5) je přímá diskriminace 

definována jako: (3),,Takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 

příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.“ (4),,Za diskriminaci 

z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a 

z důvodu pohlavní identifikace.“ (5),,Diskriminací je také jednání, kdy je s osobou zacházeno 

méně příznivě na základě domnělého důvodu podle odstavce 3.“ 

 Jsou situace kdy se jedná o přímou diskriminaci, ale z důvodu povahy práce nebo 

z důvodu ochrany těhotných, kojících žen nebo žen krátce po porodu je nutné ospravedlnit 

takovéto zacházení, přesné důvody jsou uvedeny ve směrnicích Rady ES, např. o diskriminaci 

se nejedná když ženě nebude umožněno hrát za mužský profesionální fotbalový klub, nebo 

když muž nebude přijat jako tanečník do ženského baletního souboru, aj.  

   

  3.4.2.2 Nepřímá diskriminace 

 Podle antidiskriminačního zákona (§3, odst. 1,2) se nepřímou diskriminací rozumí:  

(1),,takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria 

nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v §2, odst. 3 osoba znevýhodněna proti 

ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je 

objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a 

nezbytné.“ (2),,Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se rozumí také 

odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním 

postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo 

jinému postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit 

jiného odborného vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by 

takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení.“   

 Samotná existence nepřímé diskriminace v zaměstnání mnohdy bývá složitě 

rozpoznatelná, a to hlavně z důvodu, že bezdůvodné rozdílné zacházení je až důsledkem 

přijetí právní úpravy nebo právního opatření. 

  

 3.4.3 Rovné zacházení pro muže a ženy 

 Mezi nejcitlivější typy diskriminace, hlavně z historického hlediska, patří nerovné 

zacházení pro muže a ženy, poprvé bylo upraveno směrnicí rady 75/117/EHS ze dne 10. 
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února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady 

stejné odměny za práci pro muže a ženy a směrnicí rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o 

zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, 

odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. Obě směrnice byly 

nahrazeny směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. 

 Směrnice 75/117/EHS přikazovala členským státům v souladu s jejich právním řádem 

odstranění veškeré diskriminace a to ve všech podmínkách a hlediscích odměňování. Veškeré 

systémy využívané ke klasifikaci vykonávaných prací musí vycházet ze stejných kritérií pro 

muže i ženy a tím vyloučit diskriminaci. Dále směrnice přikazovala zavést právní opatření, 

umožňující zaměstnancům domáhat se u soudu svých práv pokud se cítí poškozeni ve věci 

nestejné odměny. Členské státy musely odstranit ze zákonů předpisy bránící nárokům na 

stejnou odměnu a přijmout opatření, které bránilo zaměstnance, proti podnikovým postihům, 

v nejzazším případě proti vyhazovu ze zaměstnání, jakožto reakci na zaměstnancem podanou 

stížnost.
12

   

 Směrnice 75/117/EHS tedy vedla ke stanovení právních předpisů v oblasti rovného 

odměňování pro muže i ženy, kdežto směrnice 76/207/EHS se zabývala úpravou práva 

v členských státech, souvisejícím s rovnocenným postupem v zaměstnávání, odborném 

vzdělávání,  a se stejnými pracovními podmínkami a podmínkami pro postup v zaměstnání 

mužů a žen. Ze znění směrnice 76/207/EHS vyplývá, že členské státy musely, při tvorbě a 

provádění právních a správních předpisů, politik a činností, brát v potaz úkol, jímž je dosažení 

rovnosti mezi muži a ženami. Dále měly členské státy EU za povinnost vydat opatření ke 

zrušení všech právních a správních, kolektivních smluv, individuálních pracovních smluv, 

vnitřních podnikových řádů, bránící zásadě rovného zacházení. Musely také přidat do 

právních řádu opatření k umožnění domáhat se u soudu nápravy všem osobám, které se 

domnívají, že byly poškozeny právě nedodržením zásad rovného zacházení, další povinností 

je přijmout opatření chránící zaměstnance před podnikovým postihem, v nejhorším případě až 

před propuštěním, jakožto před důsledkem podáním zaměstnancovy stížnosti na 

zaměstnavatele ve věci diskriminace v podniku. Působnost směrnice se nedotýkala těch 

pracovních činností, či vzdělávání k takové pracovní činnosti vedoucí, jejichž povaha či 

podmínky pro výkon této práce představují určující prvek pohlaví pracovníka, dále se tato 

                                                 
12

 Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 [online]. [cit. 2012-04-18]. Dostupný z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0117:CS:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0117:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0117:CS:HTML
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směrnice netýká ochrany žen v těhotenství či na mateřské.
13

 Tyto dvě směrnice týkající se 

zákazu diskriminace mezi muži a ženami doplňuje směrnice Rady č.79/7/EHS o zavedení 

zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení z roku 1979. 

Směrnice se týká všech pracovníků, jakožto i starobních důchodců, osob ucházejících se o 

zaměstnání či invalidních pracovníků a zajišťuje jim právní ochranu v případě nemoci, 

pracovních úrazů, nezaměstnanosti, invalidity a stáří.
14

 Směrnice byla roku 1986 ještě 

rozšířena o směrnici Rady č. 86/378/EHS zakazující diskriminaci v zaměstnaneckých 

systémech sociálního zabezpečení, která se týká výhradně osob samostatně výdělečné činných 

a jejich manželů či manželek, kteří nejsou jejich zaměstnanci ani společníky a zajišťuje jim 

opět rovné zacházení bez ohledu na pohlaví.
15

 

 

  3.4.3.1 Rozsudek Sirdar 

 Směrnice 76/207/EHS a její využití v praxi nám přiblíží rozsudek soudního dvora ve 

věci C-273/97 Angela Maria Sirdar v. The Army Board z 26.10.1999.  

 Evropský soudní dvůr rozhodoval o případu Paní Sirdar, o člence britské armády od 

roku 1983, a od roku 1990 sloužila paní Sirdar v oddílu pěchoty jako kuchařka. Roku 1994 

obdržela nabídku stát se kuchařkou bojové jednotky královské námořní pěchoty, když si 

ovšem příslušní úředníci všimli, že je paní Sirdar ženského pohlaví, nabídku stáhli, 

s odůvodněním, že tato jednotka zaměstnává jen muže. Paní Sirdar se ozvala na vojenský 

soud s tím, že byla odmítnuta na základě diskriminace z důvodu pohlaví, anglický soud se 

posléze obrátil na ESD v otázkách týkajících se výkladu směrnice 76/207/EHS. 

 Z rozsudku vyplývá, že každý členský stát má  právo vydávat rozhodnutí 

k organizování svých armádních sil a k zabezpečení své vnitřní či vnější bezpečnosti, to 

ovšem neznamená, že všechna rozhodnutí budou vyhrazena z působnosti komunitárního 

práva. Anglický vnitrostátní soud chtěl získat odpověď, kdy je vyloučení žen ze služby 

oprávněné a kdy se jedná o diskriminaci. ESD vycházel ze směrnice 76/207/EHS (čl.2 odst.2) 

podle které:,,Touto směrnicí není dotčeno právo členských států vyloučit z oblasti její 

působnosti ty pracovní činnosti, a popřípadě i vzdělávání k nim vedoucí, u nichž z důvodů 

                                                 
13

 TICHÝ, Luboš a kol. Dokumenty ke studiu Evropského práva – 3. přepracované vydání. Praha: Linde, 2006. 

s 806-812. ISBN 802-7201-573-7 
14

 Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 [online].[cit. 2012-04-19]. Dostupný z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:CS:HTML 
15

 Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 11. prosince 1986 [online].[cit. 2012-04-20]. Dostupný z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0613:CS:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0613:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0613:CS:HTML


 13 

jejich povahy nebo podmínek jejich výkonu představuje pohlaví pracovníka určující prvek.“
16

 

Při stanovování výjimek se musí respektovat zásada přiměřenosti, což v tomto případě 

znamená, že všichni příslušníci jednotek obranných sil, a to včetně kuchařů, musí být 

připraveni k zásahu v první bojové linii a také z tohoto jsou příslušné orgány ospravedlněny, 

aby se podobné jednotky skládaly výhradně z mužů.
17

 

  

 3.4.4 Rovnost podle státní příslušnosti 

 Proti tomuto typu diskriminace EU postupuje také již od svého počátku, kdy se dá 

závažnost tohoto problému postavit na stejnou úroveň s diskriminaci podle pohlaví. Zásady 

zajišťující rovnost zacházení jsou uvedeny v Listině základních práv Evropské unie, přesněji 

v článku 15., odst. 2.:,,Každý občan unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit 

se nebo poskytovat služby v kterémkoli členském státě.“ A v článku 16.:,,Svoboda podnikání 

se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.“
18

 

  

 

 3.4.5 Rasová rovnost zacházení 

 V boji proti diskriminaci z rasového důvodu či kvůli etnickému původu hodně 

napomohla směrnice 2000/43/ES, která naprostou většinu členských států, až na výjimky, 

které již měly podrobné zákony týkající se této problematiky, přinutila zavést zlepšení 

v právním a správním řádu k nastolení souladu se směrnicí.  

 Vytlačení rasové diskriminace je běh na dlouhou vzdálenost a samotné posuzování 

úspěšnosti této snahy je složité z důvodu neexistence důvěryhodných statistik, kdy 

v některých zemích (Německo, Francie, Portugalsko) je samotné získávání informací o 

rasových a etnických menšinách, a tím vytváření statistik, nezákonné z důvodu zásahu do 

soukromí. Mnohdy také diskriminovaní ani neví, že jsou právně utlačováni, neví kam podat 

stížnost nebo nevěří, že by se domohli práva a proto ani stížnost nepodají.
19

 

 Samotná směrnice zajišťuje rovné podmínky přístupu k zaměstnání, vzdělávání, 

k účasti v jakékoli organizaci, sociální ochranu a stejný přístup ke zboží a službám. Dále 

                                                 
16

 Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 [online].[cit.2012-04-21]. Dostupný z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2502/31976L0207EN_CS.pdf 
17

 TICHÝ, Luboš a kol. Dokumenty ke studiu Evropského práva – 3. přepracované vydání. Praha: Linde, 2006. 

s 330-333. ISBN 802-7201-573-7 
18

 Listina základních práv Evropské unie z 1.12.2009 [online].[cit. 2012-04-21]. Dostupný z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:cs:PDF 
19

 FRA – Agentura Evropské unie pro základní práva. Informační list: Boj proti rasové diskriminaci. FRA 

[online]. 25.1.2012 [cit. 2012-04-22]. Dostupný z: 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_Factsheet_RED_CS.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/2502/31976L0207EN_CS.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:cs:PDF
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_Factsheet_RED_CS.pdf


 14 

poskytuje možnost diskriminovaným podat stížnost, být informován o svých právech a udává 

povinnost potrestat ty, kteří se dopouštějí diskriminace.
20

 

 

3.5 Úprava uznávání diplomů 

 Občané všech členských států Evropské unie mají stejné možnosti k zaměstnání, práci 

a podnikání v jiném členském státě, ale ne vždy stejně přistupují k uznávání výsledků 

plynoucích z vysokoškolského studia, a hlavně z toho důvodu Rada Evropského společenství 

zavedla směrnici 89/48/EHS z 21.12.1988 o obecné úpravě uznávání diplomů. Tato směrnice 

se dotýká výkonu legálního povolání každého občana členského státu EU, který chce v jiném 

členském státě fungovat ať už jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako řadový 

zaměstnanec. Směrnice se týká pouze těch povolání, bez zvláštních podmínek uznávání 

diplomů členskými státy. Výrazem ,,diplom“ chápeme jakýkoli diplom, osvědčení či doklad 

dokazující dosaženou kvalifikaci, který byl vydán v souladu s právními a správními předpisy, 

příslušným orgánem členského státu. Tento diplom prokazuje držitelovo ukončení minimálně 

tříletého postsekundárního studia na univerzitě, vysoké škole či jiném podobném zařízení. 

 Žadatel o práci má právo na regulované povolání pokud je držitelem diplomu v jiném 

členském státě, požadovaného k výkonu právě toho regulovaného povolání a nebo pokud 

dané povolání již vykonával po dobu minimálně  dvou let v předchozích deseti letech ve státě 

kde toto povolání není regulováno, což znamená, že k němu pracovník nepotřebuje odbornou 

kvalifikaci. Při splnění podmínek pro regulované povolání mají pracovníci právo využívat 

profesní označení hostitelského členského státu k danému povolání.
21

 

 

3.6 Pobyt občanů států EU na území ČR 

 Díky právu volného pohybu osob nejsou občané ze zemí Evropské unie při pobývání 

na území České Republiky povinni vyřizovat si povolení k pobytu, stačí jim k tomu platný 

cestovní doklad či průkaz totožnosti. Pouze v případě předpokládaného pobytu delšího než 

třicet dní existuje ohlašovací povinnost pro tyto občany plynoucí z cizineckého zákona, kdy 

se do třiceti dnů ode dne vstupu na území ČR musí hlásit inspektorátu cizinecké policie podle 

místa pobytu v ČR.
22

 

  

                                                 
20

 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000 [online].[cit. 2012-04-22]. Dostupný z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:cs:HTML 
21

 TICHÝ, Luboš a kol. Dokumenty ke studiu Evropského práva – 3. přepracované vydání. Praha: Linde, 2006. 

s 549-557. ISBN 802-7201-573-7 
22

 BOUŠKOVÁ, Petra a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. 3. aktualizované 

vydání, ANAG, spol. s.r.o., 2009. s. 102,103. ISBN 978-80-7263-525-2 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:cs:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:cs:HTML
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 3.6.1 Přechodný pobyt 

 Pokud občané Unie pobývají v ČR po dobu nanejvýš tří měsíců, ať už z jakéhokoli 

důvodu, vystačí si pouze s platným průkazem totožnosti či platným cestovním pasem. 

 Když se ovšem má jednat o pobyt delší než tři měsíce, musí občané EU splňovat tyto 

podmínky:  

 a) musí být v hostitelském státě zaměstnáni či být osobami samostatně 

výdělečně činnými,  

b) musí disponovat dostatečnými finančními prostředky aby nezatěžovali  

sociální systém hostitelského státu a musí být účastníky zdravotního pojištění, 

c) musí být zaevidováni u soukromého či veřejného subjektu, akreditovaného  

nebo financovaného hostitelským členským státem z důvodu studia nebo 

odborné přípravy, být účastníky zdravotního pojištění a disponovat 

dostatečnými finančními prostředky jak pro sebe tak pro své rodinné 

příslušníky natolik aby se nestali zátěží pro sociální systém hostitelského státu,  

  d) musí být rodinnými příslušníky doprovázející občana EU, který  

  splňuje předchozí podmínky. 

Výše dostatečných finančních prostředků není pevně dána, vždy se vychází z osobních 

poměrů dané osoby. Co se týká rodinných příslušníků občana Evropské unie, kteří jsou sami 

Občany EU a jejich zajištění přechodného pobytu na dobu přesahující 3 měsíce, ti musí 

předložit cestovní doklad, fotografii, doklad o zdravotním pojištění, doklad potvrzující 

zajištění ubytování na území, doklad potvrzující rodinnou příslušnost k občanu EU a jedná-li 

se o nezaopatřené osoby také doklad ztvrzující, že je nezaopatřenou osobou. Rodinní 

příslušníci občanů unie, kteří ovšem sami nejsou občany unie a chtějí na území ČR pobývat 

společně s občanem EU po dobu delší než tři měsíce musí o povolení k pobytu žádat 

ministerstvo a musí tak učinit do tří měsíců od vstupu na území ČR. Těmto rodinným 

příslušníkům vydávají členské státy pobytové karty. Při podávání žádosti musí předložit, 

stejně jako rodinný příslušník ze země EU, cestovní doklad, fotografie, doklad o zdravotním 

pojištění, doklad potvrzující zajištění ubytování, doklad potvrzující rodinnou příslušnost 

k občanu EU a pokud se jedná o nezaopatřenou osobu, tak i příslušný doklad potvrzující, že je 

nezaopatřenou osobou.
23

 

  

 

                                                 
23

 Tamtéž, s. 103-105. 
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 3.6.2 Trvalý pobyt 

Právo k trvalému pobytu je přiznáno těm občanům, kteří: 

a) v hostitelském státě pobývají nepřetržitě, legálně minimálně po dobu pěti 

let. Do nepřetržitosti se nepočítá vycestování z hostitelského státu bez udání 

důvodu na dobu ne delší než šest měsíců v roce, dále nepřítomnost z důvodu 

absolvování vojenské služby a nepřítomnost z důvodu těhotenství, vážné 

nemoci, narození dítěte, studia či odborné přípravy na dobu maximálně 

jednoho roku. K trvalému pobytu vydávají hostitelské státy osvědčující doklad, 

b) po ukončení zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti překročili 

věkovou hranici určenou pro vznik nároku na starobní důchod a přitom musí 

pobývat na území ČR v kuse po dobu minimálně tří let a zmíněnou činnost 

vykonávali po dobu dvanácti měsíců před podáním žádosti o trvalý pobyt, 

c) ukončili zaměstnání, podnikání či jinou výdělečnou činnost kvůli vzniku 

plné invalidity a pobývali přitom na území ČR nepřetržitě minimálně dva roky 

a nebo jim vznikl nárok na plnou invaliditu kvůli pracovnímu úrazu nebo 

z důvodu nemoci z povolání, 

d) pobývali na území ČR v kuse po dobu tří let a zároveň zde pracovali, 

podnikali či provozovali jinou výdělečnou činnost a momentálně pracují na 

území jiného členského státu, ale na území ČR minimálně jednou týdně 

dojíždí, 

e) jsou mladší osmnácti let a byli svěřeni do náhradní péče, 

f) žádají o povolení k trvalému pobytu z důvodů humanitárních či z důvodů 

určených zvláštními podmínkami, 

g) svým pobytem na území ČR budou ku prospěchu České Republice.
24

 

 

3.7 Služba EURES 

 Eures je informační síť koordinovaná Evropskou komisí, fungující v ČR na všech 

úřadech práce od vstupu ČR do EU, tedy od 1.5.2004. Smyslem této služby je podávat 

veškeré informace a poradenské služby jak zaměstnavatelům tak žadatelům o práci. 

 Hlavním cílem této služby je umožnit lepší pohyb pracovních sil v rámci zemí EU a 

umožnit tím všem uchazečům o zaměstnání dosáhnout svého práva na volný pohyb v rámci 

                                                 
24

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. dubna 2004 [online]. [cit. 2012-04-23]. Dostupný 

z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/6966/2004-38_CS.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/6966/2004-38_CS.pdf
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zemí EU. Systém EURES byl založen roku 1993 nařízením Evropské komise ze dne 

27.7.1992 č. 2434/92. 

 Zaměstnavatelé a žadatelé o práci mohou využívat služeb EURES dvěma způsoby, 

prvním je poskytování informací EURES poradci a druhou možností jak získat potřebné 

informace je oficiální Evropský portál pracovní mobility. Činnost poradců i registrace a 

využívání Evropského portálu je pro uživatele bezplatná.
25

 

  

 EURES poradci 

 Síť EURES zahrnuje přibližně 700 poradců z celé EU. Tito poradci jsou školeni 

Evropskou komisí, tudíž jsou připraveni řešit požadavky jak uchazečů o práci tak 

zaměstnavatelů, kteří mají zájem o zaměstnání zahraničních pracovníků.  

 Činnost EURES poradců zahrnuje poskytování informací ohledně hledání zaměstnání 

v zemích EU, informování o situaci na pracovním trhu a podávání informací o veškerých 

administrativních postupech spojených s prací v jiné zemi EU, tyto jmenované služby jsou 

směřovány zájemcům o práci. Pro zaměstnavatele, kteří se zajímají o zaměstnávání 

zahraničních pracovníků, poskytují poradci důležitá data z oblasti nabídky pracovních sil ze 

zemí EU, informace o administrativních náležitostech spojených se zaměstnáváním 

pracovníků z jiné země EU, obecné informace o zaměstnávání těchto pracovníků, či pomáhají 

šířit volná pracovní místa nabízená zaměstnavatelem do ostatních zemí EU nebo pouze do 

vybraných zemí vybraných daným zaměstnavatelem. Výhoda poradců oproti portálům je ta, 

že poskytují i ty informace, které se v databázích portálů nenacházejí, a to hlavně díky 

spolupráci s EURES poradci z jiných zemí EU, kteří mohou např. pomoci s ubytováním pro 

uchazeče o zaměstnání při pracovním pohovoru v cizí zemi, nebo pomohou naplánovat 

samotný pohovor a nebo pomáhají při hledání nejvhodnějších pracovníků z dané země pro 

zaměstnavatele.
26

 

 

 Evropský portál pracovní mobility 

 V databázích Evropského portálu EURES najdou uchazeči o práci konkrétní volná 

pracovní místa v zemích EU. Další součástí portálu je i databáze životopisů z které si mohou 

vybírat zaměstnavatelé své případné pracovníky nebo tam mohou uchazeči o práci zadávat 

své vlastní životopisy. Dále jsou touto formou poskytovány informace o životních a 

                                                 
25

 JOKLOVÁ, Kateřina, RYŠAVÁ Jitka. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 1. vyd. 

Praha: ASPI, a.s., 2009. s. 155-160. ISBN 978-80-7357-437-6 
26

 Služba EURES v EU a EHP [online].[cit.2012-04-24]. Dostupný z: http://portal.mpsv.cz/eures/sit_eures 

http://portal.mpsv.cz/eures/sit_eures
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pracovních podmínkách v zemích EU, o situaci na místním pracovním trhu nebo informace o 

možnosti odborného vzdělávání. Zaměstnavatelé zde mohou zadávat volná pracovní místa 

určená pro pracovníky ze všech členských států nebo jen z vybraných zemí EU.
27

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Tamtéž 
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4 Zaměstnávání občanů nečlenských států na území ČR 

 

 4.1 Postup zaměstnavatele při zaměstnávání občanů nečlenských států 

 Už jen samotný zájem zaměstnávat cizince je povinen zaměstnavatel oznámit 

příslušnému úřadu práce. Zaměstnavatel může zaměstnávat cizí pracovníky pouze na pracovní 

místa, na která nemusí být dosazen pracovník s českou státní příslušností ze zákona, např. co 

se týče práce ve veřejné správě. Zaměstnavatel může tedy získávat cizince na ta místa, která 

nelze obsadit kvůli požadované kvalifikaci či nedostatku zaměstnanců pracovníky s českou 

státní příslušností.   

 V první řadě dojde k nahlášení volného pracovní místa, kterým se rozumí nově 

vytvořené či uvolněné místo. Dále musí dojít k charakteristice tohoto pracovního místa, čímž  

chápeme druh práce, místo výkonu práce, požadavky a předpoklady stanovené pro danou 

práci, informace o pracovních a mzdových podmínkách. Upřesnění, zda se jedná o práci na 

dobu určitou či neurčitou a v případě práce na dobu určitou uvedení její odhadované délky a 

dále jiné informace, jejichž zveřejnění považuje zaměstnavatel za vhodné.
28

  

 Zaměstnavatelé nemusí informovat úřad práce v případě zaměstnání cizinců, kterým je 

vydáváno povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na pracovním trhu, u kterých se 

nevyžaduje pracovní povolení. Dále u cizinců, kteří žádají o prodloužení povolení 

k zaměstnání nebo u těch cizinců, kteří budou zaměstnáni jako oprávnění vlastníci zelené 

nebo modré karty.  

 Zaměstnavatel může zaměstnat cizince za těchto podmínek: 

  a) má platné povolení k zaměstnání od úřadu práce, 

 b) má vyřízené platné vízum k pobytu vystavené za účelem zaměstnání, 

popřípadě povolení ke krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání, 

 c) vlastní písemně uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či 

dohodu o pracovní činnosti a to vše za předpokladu, že je přihlášen k platbě 

dávek za sociální a zdravotní pojištění. 

 

 Samotné obsazení volného pracovního místa cizincem, musí zaměstnavatel ohlásit 

příslušnému úřadu práce nejpozději do deseti kalendářních dnů (lhůta pro oznámení počíná 

běžet dle ust. § 35 odst. 1 ZOZ dnem následujícím po obsazení místa cizincem). Informační 

                                                 
28

 BOUŠKOVÁ, Petra a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. 3. aktualizované 

vydání, ANAG, spol. s.r.o., 2009. s. 15,16. ISBN 978-80-7263-525-2 
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povinnost vůči úřadu má i v případě nenastoupení do práce, či ukončení zaměstnání před 

uplynutím doby, na níž měl cizinec vydáno povolení k zaměstnání. Pokud dojde k ukončení 

zaměstnání výpovědí, dohodou či okamžitým zrušením je zaměstnavatel povinen oznámit 

úřadu práce důvod tohoto rozvázání spolupráce.
29

 

 Především při obchodních či pracovních smlouvách mezi zaměstnavatelem se sídlem 

v zahraničí a zaměstnavatelem se sídlem na území ČR musíme rozlišovat pojmy tuzemský a 

zahraniční zaměstnavatel, se kterými se dále budeme potkávat. 

 Tuzemským zaměstnavatelem rozumíme fyzickou či právnickou osobu, která 

zaměstnává osoby v pracovněprávních či jiných pracovních vztazích a je zapsána do 

obchodního či jiného zákonem určeného rejstříku nebo v jiném k tomu určeném seznamu a 

nebo vede evidenci u příslušného orgánu ČR. Po splnění povinnosti zapsat se do obchodního 

rejstříku se tuzemským zaměstnavatelem stávají i veškeré zahraniční právnické osoby a 

fyzické osoby ze zemí mimo EU a EHP  dlouhodobě podnikající v ČR. Tuzemským 

zaměstnavatelem je také fyzická osoba, která nepodniká, ale zaměstnává pro svou osobní 

potřebu jinou fyzickou osobu.  

 Zahraničním zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba se sídlem mimo 

území ČR, která v ČR trvale nepodniká a své zaměstnance pošle do ČR za účelem provedení 

práce plynoucí z obchodní či jiné smlouvy s tuzemskou právnickou či fyzickou osobou. Za 

vyslání zaměstnanců odpovídá právnická nebo fyzická osoba z ČR, ke které bude cizinec 

nebo skupina cizinců vyslána.
30

  

 

 4.2 Postup cizince při žádání o zaměstnání na území ČR 

 K tomu, aby mohl být cizinec zaměstnán na území ČR, potřebuje získat povolení 

k zaměstnání a povolení k pobytu za účelem zaměstnání, nebo musí být držitelem zelené 

karty. V této části práce se budeme zabývat tím, jak získat povolení k zaměstnání. 

 Veškeré náležitosti týkající se povolení k zaměstnávání cizinců jsou obsaženy 

v zákoně o zaměstnanosti, konkrétně v ustanovení jeho §§ 89 - 101. 

 O povolení musí cizinec zažádat v případě, že chce být zaměstnán v pracovněprávním 

vztahu k tuzemské nebo fyzické osobě na území ČR a nebo je v pracovněprávním vztahu 

                                                 
29

 Tamtéž, s. 16.  
30

 Vymezení pojmů [online].[cit. 2012-04-24]. Dostupný z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_vymezeni_pojmu 

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_vymezeni_pojmu
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k zahraničnímu zaměstnavateli, kterým byl vyslán na území ČR na základě smlouvy 

zahraničního zaměstnavatele s tuzemskou právnickou či fyzickou osobou.
31

 

  

 4.2.1 Žádost o povolení k zaměstnání  

 Cizinec většinou podává žádost o povolení k zaměstnání na příslušný úřad práce ještě 

před svým příchodem na území ČR. Po podání žádosti je s žadatelem zahájeno správní řízení, 

které je zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem ve znění pozdějších předpisů popisováno 

jako postup správního orgánu, jehož hlavním účelem je vydat rozhodnutí týkající se určité 

věci, jímž se zakládají, mění nebo ruší práva či povinnosti jmenované osoby nebo jímž se 

v určité věci oznamuje, že daná osoba má či nemá práva nebo povinnosti.
32

 Účastník 

správního řízení, tedy žadatel, může být zastupován zaměstnavatelem nebo jinou osobou, na 

kterou byla žadatelem převedena plná moc a to v rozsahu daném písemnou plnou mocí. 

 Do samotné žádosti o povolení k zaměstnání žadatel-cizinec uvádí své identifikační 

údaje, adresu trvalého pobytu ve své zemi, adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního 

dokladu a název orgánu, který mu jej vydal, identifikační údaje budoucího zaměstnavatele, 

druh a místo výkonu práce a dobu po kterou má být zaměstnání vykonáváno a případně další 

nezbytné údaje nutné pro výkon práce. Nezbytnou součástí této žádosti musí být tyto přílohy: 

  a) fotokopie stránky cestovního dokladu s identifikačními údaji cizince, 

  b) vyjádření zaměstnavatele se souhlasem k zaměstnání cizince, 

 c) doklady k ověření odborné způsobilosti k výkonu zaměstnání v daném 

oboru, popřípadě jejich úředně ověřené kopie, 

 d) popřípadě další doklady, vyžaduje-li si to charakter zaměstnání nebo tak 

stanovuje mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal parlament souhlas a jejíž 

plněním je ČR vázaná. 

 Veškeré tyto zmiňované přílohy musí být předloženy v originálu či úředně ověřené 

kopii  a úředním překladu do českého jazyka. 

 Za podání žádosti o povolení k zaměstnání je nutno zaplatit správní poplatek 500 Kč. 

Při prodlužování povolení k zaměstnání se platí poplatek 250 Kč. O prodloužení je možno 

zažádat nejdříve tři měsíce a nejpozději třicet dní před skončením platnosti k povolení. Žádost 

se podává v tom případě, že cizinec zůstává u stejného zaměstnavatele. Dále je nutno uvést  

stejné údaje jako při žádosti o povolení k zaměstnání, doložit souhlas zaměstnavatele 

                                                 
31

 BOUŠKOVÁ, Petra a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. 3. aktualizované 

vydání, ANAG, spol. s.r.o., 2009. s. 17. ISBN 978-80-7263-525-2 
32

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ze dne 13. května 2004, §9, [online].[cit. 2012-04-25]. Dostupný z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/1505/z500_2004.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/1505/z500_2004.pdf
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s budoucím zaměstnáváním žadatele. Při prodlužování povolení úřad práce opět zjišťuje 

situaci na trhu práce a zda na dané pracovní místo není vhodný uchazeč z ČR.
33

 

 

 4.2.2 Povolení k zaměstnání  

 Cizinci může být vydáno povolení k zaměstnání v případě, že existuje nahlášené volné 

pracovní místo, které nelze obsadit jinak Uvedené povolení obsahuje: 

  a) identifikační údaje cizince,  

b) místo výkonu a druh práce, 

  c) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec pracovat, 

  d) dobu, na kterou se povolení vydává a další nezbytné údaje pro výkon 

povolání. 

 Povolení je platné pouze pro práci u zaměstnavatele, jehož údaje jsou v něm uvedené,  

na daný druh práce a v uvedeném místě výkonu práce. Při změně některého z údajů musí 

cizinec požádat o nové povolení k zaměstnání. Povolení je nepřenosné, vydává se na dobu 

maximálně dvou let, ale je možné jej i opakovaně prodloužit. Citované povolení dále 

potřebují i pracovníci,  jejichž zaměstnání je závislé na změně ročních období. Těmto 

zaměstnancům se vydává nejdéle na dobu šesti měsíců, s tím, že povolení lze opakovaně 

prodlužovat po uplynutí nejméně šesti měsíců mezi jednotlivými zaměstnáními. Povolení 

k zaměstnání se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy vykonávané cizincem v ČR ve 

smyslu zákoníku práce. Mezi ně patří pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o 

pracovní činnosti a to i při souběhu těchto činností. Povolení se vydává i pro více výkonů 

práce.
34

 

  

 Existují zvláštní případy při vydávání povolení k zaměstnání. Úřad v tomto případě  

nezjišťuje volná pracovní místa pro cizince na území ČR ani nebere ohled na situaci na trhu 

práce. Taková povolení se vydávají cizinci: 

 a) který bude zaměstnán na území ČR na časově vymezené období a to za 

účelem zvýšení své kvalifikace a dovedností ve zvoleném zaměstnání. 

Typickým příkladem jsou stáže. Povolení mu je vydáváno na dobu nejdéle 

jednoho roku, poté může být prodlouženo na dobu nutnou k získání odborné 

kvalifikace podle právních předpisů ČR , 

                                                 
33

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004, §91,§94,§101 [online].[cit. 2012-04-25]. 

Dostupný z: http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zakon_c._435-2004_sb.pdf 
34

 BOUŠKOVÁ, Petra a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. 3. aktualizované 

vydání, ANAG, spol. s.r.o., 2009. s. 17,18. ISBN 978-80-7263-525-2 

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zakon_c._435-2004_sb.pdf
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b) do 26 let jeho věku, který je zaměstnáván příležitostnými a časově 

omezenými pracemi v období, kdy je na území ČR v rámci výměnného pobytu 

mezi školami a nebo v rámci programů pro mládež, jichž se ČR účastní, 

c) který je duchovním církve nebo náboženské organizace registrované v ČR, 

d) kterému mu bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu za 

stejným účelem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, 

e) který žádá o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum 

k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění, to ovšem nejdříve po uplynutí jednoho 

roku ode dne podání žádosti o azyl, 

f) který bude na území ČR vykonávat práci ve vedoucí funkci. Nutné je 

doložení  jmenování do této vedoucí funkce zaměstnavatelem.
35

 

 

 

 4.2.3 Případy zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání a zelené karty 

 Povolení k zaměstnání ani zelená karta se nevyžaduje u cizince, který: 

  a) obdržel azyl nebo doplňkovou ochranu na území ČR, 

 b) je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu 

nebo je rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se 

sídlem na území ČR, pokud je zaručena vzájemnost mezinárodní smlouvou 

sjednanou vládou ČR, 

c) má na území ČR povolen trvalý pobyt, 

d) je výkonným umělcem, akademickým pracovníkem vysoké školy, 

pedagogickým pracovníkem, sportovcem, vědeckým pracovníkem, který je 

účastníkem vědeckého setkání, žákem nebo studentem do 26 let věku, osobou, 

která v ČR zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží sama dodává 

nebo je osobou, která provádí montáž dle obchodní smlouvy, popřípadě 

provádí záruční a opravářské práce. A zároveň ve všech těchto případech 

nepřesáhne jeho pobyt na území ČR sedm po sobě jdoucích dnů či dohromady 

30 dní v celém kalendářním roce, 

e) je zaměstnán na území ČR dle mezinárodní smlouvy, která byla 

odsouhlasena parlamentem ČR, 

                                                 
35

 Tamtéž, s. 18,19. 
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f) je členem záchranné jednotky, která poskytuje pomoc na základě dohody o 

vzájemné pomoci mezi zeměmi, při odstraňování následků živelních pohrom, 

havárií a také při humanitární pomoci, 

g) pracuje v mezinárodní dopravě a je vyslán k výkonu práce na území ČR 

svým zahraničním zaměstnavatelem,  

h) je akreditován v oblasti sdělovacích prostředků, 

i) je součástí vojenského nebo civilního personálu ozbrojených sil vysílajícího 

státu podle ustanovení zvláštního zákona, 

j) je vyslán do ČR  zaměstnavatelem, v rámci poskytovaných služeb, usazeným 

v jiném členském státě, 

k) se v ČR soustavně připravuje na budoucí povolání,  

l) pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

společného soužití rodiny, jedná-li se o soužití rodiny s cizincem podle 

písmene a) a c)   

m) pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu 

rezidenta jiného členského státu EU za účelem zaměstnání, pokud od vydání 

tohoto povolení uplynul více než jeden rok, 

n) na území ČR vykonává soustavnou vzdělávací či vědeckou činnost jako 

pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo 

vědecký, výzkumný či vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo 

jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu, 

o) získal střední či vyšší odborné vzdělání na konzervatoři podle školského 

zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách, 

p) pobývá na území ČR díky povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

společného soužití rodiny, jde-li o soužití rodiny s cizincem, který má status 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného 

členského státu EU a který byl zaměstnán během tohoto pobytu na území ČR 

na základě povolení k zaměstnání nejméně po dobu jednoho roku.   

 U případů a) až e) a j) až p) má zaměstnavatel povinnost ohlásit písemně úřadu práce 

zaměstnávání cizince zmiňovaného v těchto bodech a to nejpozději v den nástupu tohoto 

cizince do zaměstnání.
36

 

  

                                                 
36

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004, §98 [online].[cit. 2012-04-26]. Dostupný z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zakon_c._435-2004_sb.pdf 

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zakon_c._435-2004_sb.pdf
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 4.2.4 Konec platnosti povolení k zaměstnání 

 Povolení k zaměstnání pozbývá své platnosti uplynutím doby, na níž bylo vydáno. 

Dále skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno. Z důvodu skončení 

povolení k pobytu a neudělením, nevydáním, zrušením či skončením oprávnění povolení 

k pobytu za účelem zaměstnání z důvodů, o kterých bude policie ČR informovat příslušný 

úřad práce.
37

 

 

 

 4.2.5 Evidence zaměstnanců – cizinců 

 Každý zaměstnavatel si musí vést evidenci všech cizinců, kteří jsou u něj zaměstnáni 

nebo k němu byli vysláni zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce. Evidence musí 

obsahovat: 

  a) identifikační údaje zaměstnance, 

 b) pohlaví zaměstnance 

c) adresu zaměstnance v zemi trvalého bydliště a adresu pro doručování 

zásilek, 

d) číslo cestovního dokladu cizince a název orgánu, který jej vydal, 

e) druh práce, místo výkonu práce, dobu, po kterou má být zaměstnání 

vykonáváno, 

f) nejvyšší dosažené vzdělání, 

g) zařazení podle oborové klasifikace, 

h) vzdělání, které se požaduje pro výkon daného zaměstnání, 

i) dobu, na kterou bylo cizinci uděleno povolení k zaměstnání a povolení 

k pobytu 

j) den nástupu a den ukončení zaměstnání a nebo vyslání k výkonu práce.
38

  

 

 Také díky této evidenci má Ministerstvo práce a sociálních věcí přesné informace o 

počtu občanů ze zemí mimo EU zaměstnávaných na území ČR. V tabulkách 4.1. a 4.2. 

vidíme, že zemím, ze kterých dojíždí nejvíce pracovníků za prací do ČR, dominuje Ukrajina. 

Mezi ostatními zeměmi již nejsou velké rozdíly. Počty zaměstnanců, kteří nepotřebují k práci 

povolení, co dva roky poměrně pravidelně rostou, vždy o 7 481 až 8 830 pracovníků.   

                                                 
37

 Tamtéž, §100. 
38

 JOKLOVÁ, Kateřina, RYŠAVÁ Jitka. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 1. vyd. 

Praha: ASPI, a.s., 2009. s. 70. ISBN 978-80-7357-437-6 
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4.1: Zaměstnanost občanů ze zemí mimo EU v ČR, kteří nepotřebují povolení 

k zaměstnání, zelenou kartu nebo modrou kartu (údaje k prosinci daného roku) 

země \ rok 2005 2007 2009 2011 

Ukrajina 1 134 5 241 8 634 12 809 

Moldavsko 64 339 557 886 

Rusko 247 906 1 544 2 471 

Mongolsko 20 295 632 992 

USA 81 228 503 700 

Bělorusko 62 357 559 799 

Čína 44 101 190 624 

ostatní 1 007 2 673 5 061 7 229 

celkem 2 659 10140 17 680 26 510 

Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v ČR. Dostupná z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro 

(vlastní vypracování) 

 

 Od roku 2005 do roku 2007 došlo ke zvýšení počtu pracovníků s povolením 

k zaměstnání zelenou kartou či modrou kartou o 30 141 pracovníků. Ovšem oproti údajům 

v předchozí tabulce, celkové počty od roku 2007 rapidně klesají, mezi roky 2009 a 2011 o 

více než dvojnásobek, přesně o 36 922 zaměstnanců. Opět se nejvíce na celkových počtech 

podílejí Ukrajinci, kdy v každém období tvoří přibližně dvě třetiny z celkového počtu 

pracovníků.  

 

4.2: Zaměstnanost občanů ze zemí mimo EU v ČR, kteří potřebují povolení 

k zaměstnání, zelenou kartu nebo modrou kartu (údaje k prosinci daného roku) 

země \ rok 2005 2007 2009 2011 

Ukrajina 38 926 56 351 48 844 22 441 

Moldavsko 2 646 5 164 5 149 1 757 

Rusko 2 200 1 582 2 068 1 460 

Mongolsko 1 780 6 602 3 573 1 835 

USA 1 114 1 088 1 144 972 

Bělorusko 906 852 676 330 

Čína 891 973 1 166 693 

ostatní 6 747 12 739 11 094 7 304 

celkem 55 210 85 351 73 714 36 792 

Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v ČR. Dostupná z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro 

(vlastní vypracování) 

 

 Zaměstnanost všech osob ze zemí mimo EU na území ČR bez rozdílu, zda potřebují 

k zaměstnání jakékoli povolení či ne, přes nárůst mezi roky 2005 až 2007 o 37 622, byla 

v roce 2011 63 302 pracovníků. 

 

 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro
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4.3: Zaměstnanost všech občanů ze zemí mimo EU v ČR (údaje k prosinci daného roku) 

 2005 2007 2009 2011 

celkem 57 869 95 491 91 394 63 302 

Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v ČR. Dostupná z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro 

(vlastní vypracování) 

 

 4.3 Pobyt cizince na území ČR 

 Podmínky pro pobyt a samotný vstup cizince na území ČR jsou uvedeny v zákoně č. 

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

navazuje na právní předpisy plynoucí z rozhodnutí Evropského společenství, a to především 

na tzv. Schengenský hraniční kodex, tedy Nařízení ES č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, 

které udává pravidla pro překračování hranic bez hraničních kontrol v rámci zemí 

Schengenského prostoru. 

 Pobyt cizince na území ČR může být přechodného nebo trvalého charakteru. Jde-li o 

přechodný pobyt, mohou na území ČR pobývat cizinci bez vízové povinnosti nebo 

s krátkodobým či dlouhodobým vízem, a také mohou pobývat dlouhodobě, mimo jiné na 

základě zelené nebo modré karty. 

 

 

 4.3.1 Přechodný pobyt 

 

 4.3.1.1 Pobyt cizince bez vízové povinnosti 

 Vízová povinnost neplatí u občanů třetích zemí, jejichž země patří do tzv. bílého 

seznamu. Bílý seznam je součástí nařízení Rady ES č. 539/2001, příloha II. Z evropských 

zemí zde patří Andora, Chorvatsko, Izrael, Monako, San Marino a dále např. Argentina, 

Austrálie, Brazílie, Chile, Japonsko, Kanada nebo Mexiko. Bezvízová povinnost se 

nevztahuje na pobyty za účelem zaměstnání a cizinci mohou pobývat na území ČR či jiného 

schengenského státu nanejvýš po dobu tří měsíců během půl roku od prvního vstupu na 

území. Dokumenty, které při vstupu na území mohou být vyžadovány stanovuje výše 

zmíněný Schengenský zahraniční kodex. Dále mohou na území ČR bez víza pobývat cizinci 

ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, cizinci umístění v policejní cele nebo 

v zařízení k zajištění cizinců a cizinec mladší patnácti let, který je na území hospitalizován a 

to za podmínky, že je uveden v cestovním dokladu cizince, který s ním přicestoval. Tito 

zmiňovaní mohou na našem území pobývat i bez cestovního dokladu. Vízová povinnost se 

nevztahuje na držitele povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením, 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro
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dlouhodobě pobývajícího rezidenta a na žáky, cestující s doprovodem např. na školní výlet 

v rámci EU, kteří nejsou státními příslušníky členského státu EU, ale mají bydliště 

v členském státě EU.
39

 

  

 

 4.3.1.2 Pobyt cizince s vízovou povinností 

 Vízum je povolení, umožňující cizinci vstup a pobyt na území ČR po dobu jeho 

platnosti. Víza dělíme na krátkodobá a dlouhodobá. 

 

 Krátkodobá víza dále rozlišujeme na průjezdní (typ A), letištní (typ B) a vízum 

k pobytu do 90 dnů (typ C). Dobu pobytu na krátkodobé vízum je možno prodloužit, pokud 

k tomu existují důvody hodné zřetele, nebo je důvodem změna účelu pobytu a nebo tak 

rozhodne policie. 

   

  Průjezdní vízum se uděluje cizinci, který plánuje územím ČR pouze projíždět  

 a vydává jej zastupitelský úřad do 30 dnů od podání žádosti. Doba platnosti je 

nanejvýš šest měsíců. Vízum se uděluje jako jednosměrné, které umožňuje pobyt 

cizinci po dobu maximálně 5 dnů. Obousměrné vízum pak opravňuje cizince 

k dvojímu pobytu po dobu nanejvýš 5 dnů a vízum bez omezení počtu cest, které 

umožňuje opakovatelný pobyt, ovšem po dobu maximálně 5 dnů. 

  K žádosti o vydání průjezdního víza musí cizinec předložit: 

  a) cestovní doklad,  

 b) vízum státu, který je cílem cesty, nebo přes jehož území plánuje cizinec 

cestovat do cílového státu, 

c) zajištění prostředků k pobytu na území ČR a prokázat zajištění nákladů 

určených na vycestování z ČR, 

d) fotografii, 

e) v některých případech lékařskou zprávu, která vylučuje závažné 

onemocnění.
40

 

 

                                                 
39

 Zákon o pobytu cizinců na území České Republiky č. 326/1999 Sb. §18. [online].[cit.2012-04-28]. Dostupný 

z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace/legislativa/326_99.pdf  
40

 JOKLOVÁ, Kateřina, RYŠAVÁ Jitka. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 1. vyd. 

Praha: ASPI, a.s., 2009. s. 33-34,36. ISBN 978-80-7357-437-6 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace/legislativa/326_99.pdf
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  Letištní vízum je udělováno cizinci, který musí pobývat v tranzitním prostoru 

mezinárodního letiště v ČR, z důvodu čekání na letecký spoj. Letištní vízum se vydává 

nejdéle na tři měsíce a může být jednosměrné, to umožňuje pobyt v tranzitním 

prostoru na spoj uvedený v letence, nebo obousměrné, to umožňuje dvojí pobyt 

v tranzitním prostoru na spoj uvedený v letence. 

  K žádosti o vydání letištního víza musí cizinec předložit: 

  a) cestovní doklad, 

 b) vízum státu do kterého cestuje, to ovšem nemusí v případě, že má povolení 

k pobytu v tomto státě bez víza, 

c) fotografie, 

d) letenku na letecký spoj, kterým vycestuje z území ČR.
41

 

 

  Vízum k pobytu do 90 dnů se uděluje zastupitelským úřadem jako 

jednorázové, na dva vstupy či na více vstupů, ale vždy nanejvýš na dva roky. K jeho 

získání je nutné uvést účel pobytu. Během prvního půl roku ode dne vstupu na území 

ČR nesmí doba pobytu překročit stanovených 90 dnů. 

  K žádosti o vydání víza k pobytu do 90 dnů musí cizinec předložit: 

  a) cestovní doklad, 

  b) fotografie, 

 c) zajištění nákladů určených na vycestování z ČR, 

d) v některých případech lékařskou zprávu, která vylučuje závažné 

onemocnění, 

e) policií ověřené pozvání nebo prostředky k pobytu na území a doklad o 

zajištění ubytování po dobu pobytu, 

f) další doklady k osvědčení údajů k žádosti o vízum. 

Pokud cizinec žádá o vízum za účelem zaměstnání musí k dokumentům 

uvedených výše pod písmeny a) až d) přiložit také povolení k zaměstnání 

vydané úřadem práce ČR a doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu. 

Cizinec musí také při žádosti o vízum do 90 dnů předložit cestovní zdravotní 

pojištění na dobu pobytu.
42
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 Dlouhodobá víza rozlišujeme na vízum k pobytu nad 90 dnů typu D nebo na vízum 

k pobytu nad 90 dnů typu D+C udělené smluvním státem.  

 

  Vízum k pobytu nad 90 dnů je vydáváno policií a uděluje se na žádost 

cizince, který plánuje pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím si pobyt delší než 90 dnů. 

Vízum je vydáváno na jeden rok. Dále se vydává cizinci za účelem převzetí povolení 

k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu k umožnění společného soužití rodiny, 

studia či vědeckého výzkumu na dobu šesti měsíců. V těchto zmiňovaných případech se jedná 

o vízum typu D, takové vízum umožňuje cizinci cestou do ČR průjezd ostatními státy 

schengenského prostoru, kdy doba průjezdu musí být nanejvýše 5 dnů.  

  Vízum typu D+C se uděluje v případě, když cizinec splní podmínky k udělení 

k tzv. jednotného schengenského víza, které cizinci umožňuje po dobu prvních 90 dnů 

pobývat i v jiných státech schengenského prostoru.  

  K žádosti o vydání víza nad 90 dnů cizinec předkládá: 

  a) cestovní doklad, 

  b) doklad, který potvrzuje účel pobytu, 

  c) doklad o zajištění ubytování, 

  d) fotografie, 

  e) prostředky na dobu pobytu, 

  f) výpis z rejstříku trestů, 

  g) v některých případech lékařskou zprávu vylučující vážnou nemoc. 

 Pokud je účelem pobytu na území ČR zaměstnání, přikládá žadatel o udělení 

víza k dokumentům uvedených pod písmeny a), c), d) a f) také povolení k zaměstnání 

nebo číslo žádosti o povolení k zaměstnání a úřad práce, u kterého o povolení 

požádal.
43

 

  

 4.3.1.3 Pobyt cizince s povolením k dlouhodobému pobytu  

   Ve většině případů povolení k dlouhodobému pobytu navazuje na vízum k pobytu nad 

90 dnů. V některých situacích tomu tak není, např. v případě společného soužití rodiny, 

studia, vědeckého výzkumu či pobytu rezidenta jiného členského státu EU. 

 Při udělování povolení k dlouhodobému pobytu, musí trvat stejný účel pobytu jako u 

víza nad 90 dnů. Teprve až je uděleno povolení, může cizinec žádat o nové povolení 
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 Zákon o pobytu cizinců na území České Republiky č. 326/1999 Sb. §30,§31. [online].[cit.2012-04-29]. 

Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace/legislativa/326_99.pdf 
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k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. Cizinec podává žádost nejdříve 120 a nejpozději 14 

dnů před skončením platnosti víza k pobytu nad 90 dnů u inspektorátu cizinecké policie. 

Žádost je poté vyřízena do 60 dnů ode dne podání žádosti. Na povolení k dlouhodobému 

pobytu se vztahuje správní poplatek 1000 Kč, u cizinců mladších 15 let je jeho výše 500 Kč. 

 Při žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu musí cizinec předložit: 

  a) cestovní doklad, 

  b) 2 fotografie, 

  c) doklad, který potvrzuje účel pobytu na území ČR, 

  d) doklad o zajištění ubytování, 

  e) prostředky k pobytu na území ČR, 

  f) doklad o cestovním zdravotním pojištění. 

 Pokud je účelem pobytu zaměstnání, musí cizinec předložit: 

  a) cestovní doklad, 

  b) 2 fotografie, 

  c) povolení k zaměstnání, 

  d) doklad o zajištění ubytování.
44

  

 

 

 4.3.1.4 Speciální případy dlouhodobého pobytu 

 Jsou to případy,  kdy se jedná o dlouhodobý pobyt, ale nepředchází jim pobyt na 

vízum k pobytu nad 90 dnů. Jejich úprava je obsažena v zákoně č. 326/1999 Sb. o pobytu 

cizinců na území ČR ve znění pozdějších předpisů. K úpravám vedlo vydání směrnic 

Evropského společenství. 

  

  Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny 

 Tato problematika a její osvětlení je obsaženo ve směrnici Rady 2003/86/ES o právu 

na sloučení rodiny ze dne 22. září 2003, kdy jde především o ochranu rodiny a respektování 

rodinného života, kterého je možné dosáhnout jen sloučením rodiny, které by se mělo v první 

řadě týkat jádra rodiny, tedy rodičů a nezletilých dětí. 

 Cizinec usilující o sloučení rodiny musí mít povolen dlouhodobý či trvalý pobyt na 

území ČR a musí zde pobývat nejméně 1 rok.
45

 Vstup a pobyt na území ČR bude povolen 

rodinnému příslušníkovi cizince s povoleným pobytem, který je: 
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 BOUŠKOVÁ, Petra a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. 3. aktualizované 
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  a) manželem cizince,  

b) nezletilým či zletilým nezaopatřeným dítětem cizince nebo manžela cizince, 

c) nezletilým cizincem, který byl cizinci s povoleným pobytem svěřen do 

náhradní péče nebo jim byl osvojen, 

d) osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk, pokud se o sebe 

nedokáže postarat, jedná-li se o sloučení s rodičem nebo dítětem s povoleným 

pobytem. 

 K žádosti o vydání povolení cizinec předloží tyto dokumenty: 

  a) cestovní doklad, 

  b) 2 fotografie, 

  c) výpis z rejstříku trestů, 

    d) doklad o zajištění ubytování na dobu pobytu, 

  e) doklad potvrzující příbuzenský vztah, 

 f) souhlas rodiče či jiného zákonného zástupce s pobytem dítěte na území ČR, 

pokud se nejedná o společné soužití s těmito osobami, 

g) doklad, který potvrzuje, že měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší 

součet částek životních minim členů rodiny a nejvyšší částky normativních 

nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním 

předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku 

skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny.
46

  

 

  Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia 

 Směrnice Rady 2004/114/ES o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí 

za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné 

služby ze dne 13. prosince 2004 udává podmínky k povolení pobytu za účelem studia. Cílem 

směrnice je sblížit právní předpisy států o podmínkách vstupu a pobytu tak, aby bylo 

umožněno cizincům studovat v jakékoli členské zemi EU. Studenti by také měli mít přístup 

na trh práce za podmínek stanovených směrnicí, aby tak mohli hradit část nákladů na studia.
47

 

 Žádost o povolení je vyřízena do 60 dnů ode dne podání žádosti. Průkaz o povolení 

k pobytu se vydává nejdéle na jeden rok a může být prodloužen až na dva roky. 
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:CS:HTML 
46

 Zákon o pobytu cizinců na území České Republiky č. 326/1999 Sb. §42a,b. [online].[cit.2012-04-30]. 

Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace/legislativa/326_99.pdf 
47

 Směrnice 2004/114/ES z 13. prosince 2004 [online]. [cit. 2012-04-30]. Dostupný z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:CS:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:CS:HTML
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/migrace/legislativa/326_99.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:CS:PDF


 33 

 K žádosti o povolení k pobytu cizinec předkládá: 

  a) cestovní doklad, 

  b) 2 fotografie, 

  c) doklad o účelu pobytu, 

  d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu, 

 e) souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s pobytem žadatele na území ČR v 

případě nezletilosti cizince, 

  f) doklad o zajištění prostředků k pobytu, 

g) cestovní zdravotní pojištění, 

 h) na požádání výpis z rejstříku trestů a lékařskou zprávu vylučující vážnou 

nemoc.
48

 

 

  Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu 

 Jedním z cílů EU je rozvoj vědy a výzkumu, ke kterému je potřeba vědeckých 

pracovníků nejen ze států EU, ale také občanů třetích zemí. Nejde o to odlákat ,,chytré 

mozky“ z třetích zemí, ale najít ideální způsob spolupráce s třetími zeměmi, mimo jiné 

způsob zpětného začlenění pracovníků do země původu. K podpoře přijímání pracovníků 

z třetích zemí vydala Rada EU směrnici 2005/71/ES o zvláštním postupu při přijímání 

státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu. Směrnice stanovuje 

podmínky pro přijímání cizinců na dobu delší než tři měsíce. Cizinec může žádat o povolení 

k pobytu teprve po uzavření dohody s výzkumnou organizací, která byla schválena dotyčným 

členským státem. Žádost je poté vyřízena do 60 dnů ode dne podání žádosti. 

 K žádosti o povolení k pobytu cizinec předloží: 

  a) cestovní doklad, 

  b) 2 fotografie, 

  c) dohodu o hostování, podepsanou výzkumnou organizací, 

  d) prohlášení o finanční odpovědnosti vydané výzkumnou organizací, 

 e) na požádání výpis z rejstříku trestů a lékařskou zprávu vylučující vážnou 

nemoc. 

 Platnost povolení k pobytu vydávají členské státy na dobu nejméně jednoho roku. 

Povolení může být prodlouženo, pokud bude dále platit dohoda o hostování  a budou splněny  
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podmínky uvedené výše pod písmeny a) až e). Pokud trvá výzkumný projekt kratší dobu než 

jeden rok, vydává se povolení k pobytu na délku trvání výzkumu.
49

 

   

  Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu 

 Rezidentem jiného členského státu EU je občan třetí země, který má uznáno právní 

postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného 

členského státu než je ČR. O udělení povolení k dlouhodobému pobytu může rezident 

zažádat, pokud plánuje na území ČR pobývat déle než tři měsíce. Žádost podává na 

zastupitelském úřadě nebo na cizinecké policii. Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. 

listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 

pobývajícími rezidenty stanovuje podmínky, kdy členský stát přiznává a odnímá právní 

postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta a práva státním příslušníkům třetích zemí 

pobývajícím na jeho území a také udává podmínky pro pobyt státních příslušníků třetích 

zemí, kterým bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiných 

členských státech, než je členský stát, který právní postavení přiznal.
50

 

 K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu  musí cizinec předložit: 

  a) cestovní doklad 

  b) 2 fotografie, 

 c) doklad, který potvrzuje přiznání právního postavení rezidenta jiného 

členského státu EU, 

d) cestovní zdravotní pojištění, 

e) doklad, který potvrzuje účel pobytu na území ČR, 

f) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu, 

g) doklad prokazující měsíční příjem žadatele dosahující částky životního 

minima žadatele a jim vyživovaných osob, nejvyšší částky normativních 

nákladů na bydlení stanovených podle zvláštního předpisu, a nebo částky 

kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných 

nákladů na bydlení. 

 Pokud je účelem k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu zaměstnání, 

musí žadatel o povolení předložit:  

  a) cestovní doklad, 
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  b) fotografie, 

 c) povolení k zaměstnání nebo číslo jednací žádosti o vydání povolení 

k zaměstnání a uvést úřad práce u kterého o povolení žádal, 

d) vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná, 

e) doklad, který prokazuje právní postavení rezidenta jiného členského státu, 

f) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu, 

g) na požádání výpis z rejstříku trestů a lékařskou zprávu vylučující vážnou 

nemoc.
51

 

 

 

  Zelená karta 

 Dalším typem povolení k dlouhodobému pobytu je zelená karta. Její vydání znamená 

pro cizince povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR a zároveň povolení k zaměstnání 

na pracovním místě uvedeném v zelené kartě. Pracovní místo musí být vedené v centrální 

evidenci volných pracovních míst, která obsahuje pracovní místa určená cizincům se zelenou 

kartou. Volným pracovním místem je místo, které do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce 

nebylo obsazeno s výjimkou míst v územních samosprávných celcích a míst ve státní správě 

nebo místo, které bylo označeno jako místo pro klíčový personál Ministerstvem průmyslu a 

obchodu.  

 V centrální evidenci je pracovní místo charakterizováno druhem práce, místem 

výkonu práce. Dále jsou uvedeny požadavky a předpoklady pro výkon dané práce, jsou 

podány základní informace o pracovních podmínkách, informace o mzdovém ohodnocení, 

zda se jedná o zaměstnání na dobu určitou či neurčitou, informace o možnosti ubytování, 

způsobu dopravy do zaměstnání a jiné potřebné informace. 

 Před podáním žádosti o zelenou kartu si musí cizinec vyhledat volné pracovní místo 

určené cizincům se zelenou kartou v centrálním registru volných pracovních míst pro držitele 

zelené karty. Do samotné žádosti musí cizinec vepsat číslo a popis volného pracovního místa 

a dále předloží: 

  a) cestovní doklad, 

  b) 2 fotografie, 

 c) doklady k potvrzení vzdělání či odborné kvalifikace, která se vyžaduje k 

vybranému pracovnímu místu, 
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d) na požádání lékařskou zprávu vylučující vážnou nemoc a výpis z rejstříku 

trestů. 

 Existují tři typy zelených karet, které se odlišují dobou platnosti a tím komu jsou 

určeny: 

  a) zelená karta typu ,,A“ je určena pro pracovníky vysokoškolsky 

kvalifikované nebo pro klíčový personál a vydává se nanejvýš na tři roky s možností 

prodloužení vždy maximálně o tři roky, 

  b) zelená karta typu ,,B“ je pro pracovníky, kteří musí být přinejmenším 

vyučeni a vydává se na dva roky s možností prodloužení maximálně vždy o tři roky, 

  c) zelená karta typu ,,C“ se uděluje ostatním pracovníkům bez možnosti 

dalšího prodloužení. 

  Za vydání zelené karty se hradí správní poplatek ve výši 1000 Kč. 

Zaměstnavatel má povinnost ohlásit obsazení volného pracovního místa cizincem do 

deseti kalendářních dnů příslušnému úřadu práce a pokud cizinec ukončí zaměstnání 

před skončením platnosti zelené karty má tuto povinnost také.
52

 

  Seznam zemí, jejichž státní příslušníci mohou žádat o vydání zelené karty je 

stanoven vyhláškou č. 461/2008 Sb. ze dne 17. prosince 2008. Těmito zeměmi jsou 

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

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

státy americké, Srbsko, Ukrajina.
53

 

  

  Modrá karta 

 Cizinec, jemuž je vydána modrá karta má právo pobývat nejméně tři měsíce na území 

ČR za účelem zaměstnání, které si vyžaduje vysokou kvalifikaci. Problematika modrých karet 

je obsažena ve směrnici Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a 

pobyt  státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou 

kvalifikaci. Oproti zeleným kartám mají možnost získat modré karty občané všech států mimo 

Evropskou unii. Podmínkou k udělení modré karty je tedy vysokoškolské či vyšší odborné 

vzdělání cizince a pracovní smlouva minimálně na jeden rok, kdy hrubá měsíční mzda cizince 

bude činit přinejmenším 1,5 násobku hrubé měsíční mzdy v ČR.
54
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 Než dojde k podání žádosti o modrou kartu, musí si žadatel vyhledat volné pracovní 

místo v centrální evidenci volných pracovních míst určených pro držitele modré karty a po 

výběru vhodného místa musí kontaktovat zaměstnavatele a domluvit se na pracovní smlouvě, 

protože o modrou kartu lze žádat pouze s uzavřenou pracovní smlouvou. Do žádosti musí 

cizinec vepsat číslo a popis místa na uzavřenou pracovní smlouvu a dále předloží: 

  a) cestovní doklad, 

  b) 2 fotografie, 

  c) doklady k prokázání kvalifikace na dané pracovní místo, 

  d) doklad o zajištění ubytování na dobu pobytu, 

  e) již uzavřenou pracovní smlouvu, 

 f) jedná-li se o regulované povolání, doklad o splnění podmínek k výkonu 

takového povolání,  

g) na požádání lékařskou zprávu vylučující nemoc a výpis z rejstříku trestů. 

 Modrá karta se vydává na dobu platnosti pracovní smlouvy, ke které se přičítají tři 

měsíce.
55

 

 

 

 

 4.3.2 Trvalý pobyt 

 Podmínky pro povolení trvalého pobytu cizinců na území ČR jsou uvedeny v zákoně 

č. 326/1999 Sb. hlava IV., o pobytu cizinců na území ČR ve znění pozdějších předpisů. 

Cizinec může získat povolení k pobytu i bez předchozího pobytu na území ČR, především 

z humanitárních důvodů, či z jiných důvodů hodných zřetele. Dále pokud je to v zájmu ČR a 

nebo pokud žádá o povolení jako nezletilé či zletilé nezaopatřené dítě cizince, který pobývá 

na území na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvodem žádosti společné soužití 

těchto cizinců. 

 Obvyklejšími případy je udělování povolení k trvalému pobytu po předchozím 

nepřetržitém pobytu na území ČR. Povolení se uděluje cizinci po 4 letech nepřetržitého 

pobytu na území, když na území pobývá v rámci pobytu po ukončení řízení o udělení 

mezinárodní ochrany a za podmínky, že minimálně v posledních 2 letech probíhalo řízení o 

udělení mezinárodní ochrany. V jiném případě se uděluje povolení k trvalému pobytu cizinci, 

který pobýval na území ČR nepřetržitě po dobu pěti let. Nepřetržitost je zachována, pokud 
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cizinec nebyl přítomen na území ne déle než jeden rok ze závažných důvodů, jedná-li se např. 

o těhotenství, vážnou nemoc, narození dítěte a jiné. Do nepřetržitosti se započítává: 

 a) doba pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení 

k dlouhodobému pobytu, 

b) jedna polovina doby pobytu na území za účelem studia, 

c) období nepřítomnosti pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 6 

po sobě jdoucích měsíců a v celkovém součtu nepřesáhla 10 měsíců, 

d) období nepřítomnosti, z důvodu vyslání cizince pracovně do zahraničí, které 

nepřesáhlo 12 po sobě jdoucích měsíců.  

 Žádost o povolení k trvalému pobytu se podává na zastupitelském úřadě. K žádosti 

cizinec předkládá tyto náležitosti, které nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního 

dokladu a fotografie: 

  a) fotografie, 

  b) cestovní doklad, 

  c) doklad, který potvrzuje účel pobytu na území, 

  d) doklad o zajištění prostředků k pobytu, 

  e) výpis z rejstříku trestů, 

  f) doklad o zajištění ubytování na území, 

 g) souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka s trvalým pobytem 

dítěte na území, 

h) doklad, který potvrzuje znalost českého jazyka. 

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy uvádí seznam škol, které vlastní 

oprávnění k provádění zkoušek u cizinců ze znalostí českého jazyka. Za povolení k pobytu se 

platí správní poplatek 1000 Kč, u osob mladších 15 let 500 Kč. Cizinec si musí převzít průkaz 

o povolení k trvalému pobytu do 3 dnů od vstupu na území ČR. Průkaz se vydává na dobu 

platnosti 10 let, u mladšího 15 let na dobu 5 let. Dobu platnosti lze opakovaně prodloužit.
56
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5 Závěr 

 V bakalářské práci jsem se především zaměřil na rozdíly mezi zaměstnáváním 

občanů ze zemí EU na území ČR a zaměstnáváním osob z mimočlenských zemí v ČR. Se 

zaměstnáváním cizinců souvisí také jejich pobyt v ČR, v době průběhu zaměstnání. Proto je 

část této práce věnována také podmínkám, které musí žadatel z cizí země splnit, aby dostal 

povolení k pobytu v ČR. 

 Po zpracování této problematiky lze zcela jasně konstatovat, že snazší cestu 

k získání zaměstnání v ČR mají občané z jiných zemí EU. Hlavním důvodem je ten, že jsou 

z právního hlediska bráni jako občané ČR, s tím rozdílem, že při vstupu do zaměstnání 

existuje ohlašovací povinnost k úřadu ze strany zaměstnavatele. Snadný postup mají cizinci z 

EU i při snaze získat pobyt na území ČR, kdy pro ně neexistují rozdílné podmínky než pro 

občany ČR. Na druhé straně zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU je jak pro 

zaměstnavatele, tak pro žadatele o práci, hlavně co se zdlouhavé administrativy týče, 

obtížnější. Kdy cizinec musí mít vyřízené povolení k zaměstnání a platné vízum či povolení 

k pobytu. Jsou pracovní místa, která jsou přístupná všem občanům bez rozdílu národnosti, ale 

většinou existují nahlášená volná pracovní místa, která jsou určená právě cizincům ze zemí 

mimo EU a pokud cizinci chtějí získat toto místo, musí mít požadované vzdělání, vyučení či 

dovednosti související s nabízeným místem. Dále mají tito pracovníci povinnost vyřídit si 

povolení k pobytu či vízum na které budou v ČR pobývat po dobu zaměstnání.   

 Rozdílně se také v posledních letech mění počty zaměstnaných cizinců na území 

ČR, přesněji od roku 2008, kdy se začíná hovořit o hospodářské krizi. V případě 

zaměstnávání osob ze členských států EU, se počty těchto pracovníků nesnižovaly, ba 

naopak, mírně se zvýšily, a to hlavně kvůli výše zmíněnému, snadnému procesu zaměstnávání 

těchto pracovníků, kdy nepotřebují k práci žádná povolení. Stejně tomu bylo u osob 

z nečlenských zemí, které k zaměstnání taktéž nepotřebují povolení. Rapidně ovšem začaly 

klesat počty pracovníků ze zemí mimo EU, kteří potřebují povolení k zaměstnání. Od začátku 

krize do konce loňského roku klesl počet těchto pracovníků na polovinu. Hlavní důvod je ten, 

že hospodářská krize se dotýkala či stále ještě dotýká jejich hlavních pracovních oborů, jako 

jsou stavebnictví, výroba a jiné. Dalším faktem je, že při poskytování zaměstnání dostávali 

přednost čeští občané, kteří začali akceptovat nižší mzdy a na cizince jednoduše nezbyla 

práce. Postupem času, jak se bude ekonomika okysličovat a dostávat do starých kolejí, se 

téměř jistě začnou firmy, podniky z ČR obracet na cizí zaměstnance, protože to pro 

zaměstnavatele bude opět výhodné.  
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