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1 Úvod 

Zaměstnávání cizinců, které je úzce spjato s jejich pobytem na území České republiky, 

se v posledních letech dostalo do popředí zájmu hlavně kvůli úvahám o stárnutí české 

populace a možnému vyřešení tohoto problému právě přílivem cizinců jakožto pracovní síly. 

Na druhou stranu je jejich zaměstnávání taktéž hojně diskutováno v souvislosti s nedostatkem 

pracovních příležitostí pro tuzemské občany, kteří především v období ekonomické recese 

nemohou na úkor zahraničních pracovníků nalézt pracovní uplatnění. 

V různých oblastech republiky mohou být patrné odlišnosti v průběhu zaměstnávání 

cizinců, jejich vnímání okolím apod. Okres Vyškov, na nějž je práce zaměřená, jistě není 

výjimkou. Právě rozbor zaměstnávání cizinců v tomto okrese je spolu s popisem současně 

platných právních předpisů stěžejní oblastí práce.  

Cílem této práce je tedy především popsat českou právní úpravu zaměstnávání 

cizinců, jakož i zhodnotit její dopad na samotné cizince, a to zejména ve vyškovském okrese, 

v němž bude taktéž podrobněji zachycen vývoj a rozbor jejich zaměstnávání a záležitostí 

s ním úzce souvisejících.  

Pro výklad právních předpisů bude použito jednak prosté jazykové metody, dále 

metody logické a občas i komparativní. V průběhu textu pak budou aplikovány metody 

srovnávací a analytické. Zdroje, z nichž bude v práci čerpáno, budou primárně pocházet ze 

zákonů, monografické literatury, analýz týkajících se cizinců v Jihomoravském kraji a veřejně 

dostupných statistických databází. Taktéž dojde k rozhovorům se zainteresovanými osobami  

a samozřejmě k zohlednění vlastních zkušeností a postojů v pozitivním slova smyslu 

ovlivněných blízkým vztahem k okresu Vyškov. 

Následující teoretická kapitola bude věnována popisu právní úpravy zaměstnávání 

cizinců v České republice. V této budou nejprve vymezeny základní pojmy nutné pro 

pochopení tématiky a posléze bude kapitola rozdělena na část, v níž bude rozebráno 

zaměstnávání zahraničních pracovníků z EU, EHP a Švýcarska a rodinných příslušníků, na 

které se vztahuje zvláštní režim a na část o právních aspektech zaměstnávání cizinců z tzv. 

třetích zemí. Posléze přijde na řadu deskripce a vyjasnění ustanovení společných pro obě 

skupiny, ovšem i zde se pro tyto dané skupiny vyskytují určitá specifika, na něž bude 

přirozeně upozorněno. Jestliže bude nastíněn vliv právní úpravy a její aktuální změny na 

zaměstnávání cizinců, bude obecného charakteru, bez nějakých bližších závěrů vyplývajících 

pro daný okres. 
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Další kapitoly již mohou být řazeny k praktické části práce. V té první z nich nejprve 

dojde k rozboru jak státních, tak soukromých institucí, se kterými mohou a často i musí 

cizinci – pracovníci setkat, přirozeně vztaženo k těm nacházejícím se ve vyškovském okrese. 

Dále bude okres charakterizován, zejména po stránce ovlivňující situaci na trhu práce  

a v krátkosti bude pojednáno o zahraniční migraci v něm. Následně proběhne samotná 

analýza vývoje zaměstnávání zahraničních osob, důvodů pro jejich zaměstnávání a jejich 

skladby v souvislosti s určitými kritérii ve vymezené oblasti. V textu se bude projevovat 

snaha o identifikaci jednotlivých příčin způsobu vývoje, jakožto i působení těchto prvků na 

danou problematiku jako celek. Kde to bude možné a účelné, budou předmětné záležitosti 

srovnány s vývojem v Jihomoravském kraji a celé České republice. 

Závěrem by mělo dojít k  poměrně komplexnímu zhodnocení problematiky. Obsahem 

tohoto zhodnocení bude atraktivita lokality pro pracovníky ze zahraničí, přičemž bude kladen 

důraz především na místní integrační úroveň cizinců, dále shrnutí vývoje, pravděpodobných 

důvodů a predikce dalšího průběhu zaměstnávání cizinců v daném okrese. Zcela na konec se 

zde bude nacházet komplexní shrnutí problematiky, ať už půjde o zhodnocení ekonomických 

důsledků nebo limitující právní ustanovení v oblasti zaměstnávání cizinců. 
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2 Právní úprava zaměstnávání cizinců 

Oblast zaměstnávání cizinců je poměrně obsáhlá, vezmeme-li v úvahu, že se k daným 

subjektům vtahují jak pracovněprávní předpisy, tak i předpisy mzdové, o všeobecném 

zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, stejně tak pro ně vyvstávají podmínky 

specifické, vyplývající ze skutečnosti, že zaměstnanými jsou cizinci. Náplní práce budou 

převážně skutečnosti ovlivňující vztahy cizinců – zaměstnanců, výkon samostatné výdělečné 

činnosti bude spíše okrajovou, doplňkovou stránkou, na níž bude spíše poukázáno v praktické 

části. Zde tedy bude převážně pojednáno o rozdílných rysech v pracovněprávní oblasti, ovšem 

některá obecná pravidla jsou stěžejní do takové míry, že je nezbytné zmínit také tyto, ač od 

nich bude převážně abstrahováno. 

Problematika tématu je zahrnuta do celé škály národních zákonů, do nichž jsou, 

logicky vzhledem k výrazné důležitosti přikládané v Evropské unii (dále jen EU) volnému 

pohybu osob, implementovány směrnice vydávané EU, taktéž se samozřejmě problematice 

věnují nařízení Rady a Evropské komise. Samotný volný pohyb osob jakožto i vykonavatelů 

pracovní činnosti nebo podnikání a jejich usazení na území jakéhokoli členského státu, je ale 

především jako jedna ze základních podmínek pro fungování společného trhu zakotvena 

v článku 3 Smlouvy o založení evropského hospodářského společenství. V práci bude na 

důležité předpisy průběžně odkazováno. 

2.1 Vymezení základních pojmů 

Aby nedocházelo k nejasnostem, je považováno za účelné ze všeho nejdříve definovat 

několik důležitých základních pojmů uvedených převážně v § 3 a § 5 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoZ). 

Pro přehlednost je dobré začít též poměrně známým pojmem zaměstnávání, kdy 

nejde o nic jiného než o závislý vztah zaměstnance na zaměstnavateli
1
 (v mezích stanovených 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ZP). 

Cizinci jsou fyzické osoby (dále jen FO), jež nejsou státními občany České republiky 

(dále jen ČR), aby mohli být zaměstnanci, musí mít způsobilost být zaměstnancem dle  

                                                 
1
Za závislou práci se podle ZP považuje práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance dle pokynu zaměstnavatele, vykonávaná osobně zaměstnancem v pracovní době na dohodnutém 

místě, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. Musí být ohodnocena mzdou, platem či odměnou. 
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§ 6 ZP
2
 a splňovat další podmínky pro zaměstnávání dané ZoZ (viz dále). Občané EU  

a Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHP) a Švýcarska a rodinní příslušníci mají 

z pohledu ZoZ stejná práva jako státní občané ČR (více viz kapitola pojednávající  

o zaměstnávání občanů z EU, EHP a Švýcarska), nejsou tedy v rámci tohoto zákona chápani 

jako cizinci, stejně jako rodinní příslušníci občana ČR nemající občanství EU (viz § 3 ZoZ). 

Na rozdíl od zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZPC), kde jsou i tito nazýváni cizinci, čímž se bude přiměřeně řídit i obsah této práce. Taktéž 

je důležité zmínit, že osoby z třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR mají v oblasti 

zaměstnávání stejná práva a povinnosti jako tuzemští občané (platí pouze informační 

povinnost zaměstnavatele, viz dále).  

Dalším podstatným bodem je rozlišování tuzemského a zahraničního zaměstnavatele. 

Tuzemským zaměstnavatelem jak popisuje např. Boušková
3
, může být právnická osoba 

(dále jen PO) nebo FO zaměstnávající osoby v pracovněprávních a obdobných pracovních 

vztazích zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen OR) či jiném příslušném rejstříku, seznamu, 

anebo vedená ve stanovené evidenci u příslušného orgánu ČR. Je jím taktéž zahraniční PO či 

FO dlouhodobě podnikající v ČR povinně zapsaná v OR, avšak pro FO – státní příslušníky 

EU, států tvořících EHP, Švýcarska a rodinných příslušníků – platí stejný právní režim jako 

pro české FO, tudíž se povinně do OR zapisovat nemusí. Jako tuzemský zaměstnavatel je 

chápána i taková FO, jež nepodniká, jen pro svou osobní potřebu zaměstnává jinou FO. 

Jestliže budeme uvádět pojem zahraniční zaměstnavatel, máme na mysli PO či FO 

se sídlem mimo území ČR, přičemž do ČR vysílá za účelem realizace určité smlouvy 

uzavírané s tuzemskou PO nebo FO své zaměstnance, kteří se po provedení zadané práce 

vracejí do sídla zaměstnavatele. V ČR tudíž zahraniční zaměstnavatel trvale nepodniká. Takto 

vyslaní zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, ovšem za 

náležitosti spojené s vysíláním zaměstnanců nese odpovědnost PO či FO, ke které jsou 

zahraniční zaměstnanci vysíláni. 

Mezi identifikační údaje dle § 5, písm. a) ZoZ patří: 

- u FO jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní 

občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo 

přiděleno; bydliště; 

                                                 
2
 Tato způsobilost, tedy mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti a vlastními právními úkony těchto 

práv nabývat, vzniká dnem dovršení věku 15 let za podmínky ukončení povinné školní docházky dané FO. Práce 

FO nesplňujících tyto podmínky je zakázána, mohou pouze vykonávat uměleckou, kulturní, reklamní či 

sportovní činnost vymezenou v § 121 až § 124 ZoZ.  
3
 BOUŠKOVÁ, Petra aj. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do zahraničí. Olomouc: Anag, 

2009. 253 s. ISBN 978-80-7263-525-2. 
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- u FO, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména; 

příjmení, rodné číslo, místo podnikání; identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno; 

- u PO obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo; 

- u zahraniční osoby údaje stejné jako ty o PO nebo o FO, která je 

podnikatelem a umístění organizační složky v ČR. 

Nově, jak je uvedeno v ZoZ, zní  pojmenování poboček Úřadu práce jako krajské 

pobočky Úřadu práce a pobočka Úřadu práce pro hlavní město Prahu, neboli kompetentním 

úřadem práce je příslušná krajská pobočka Úřadu práce (dále jen příslušná krajská 

pobočka ÚP). Tato se stanovuje podle místa výkonu práce zaměstnance. 

Bydliště je prostřednictvím ZoZ definováno v případě občana EU (EHP či Švýcarska) 

nebo jeho rodinného příslušníka nebo rodinného příslušníka občana ČR jako adresa trvalého 

nebo přechodného pobytu na území ČR, jestliže nemá takový pobyt, jedná se o adresu místa, 

kde se obvykle na území ČR zdržuje. Cizinec, který nesplňuje tyto podmínky, má bydliště na 

adrese místa trvalého pobytu na území ČR.
4
  

Zelená karta (dále jen ZK) je povolení vydané k dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání na území ČR ve zvláštních případech. Modrou kartou (dále jen MK) se podle 

ZPC rozumí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího 

vysokou kvalifikaci. 

Cizinec vykonává dle ZoZ nelegální práci, když nepracuje v souladu s vydaným 

povolením, případně vykonává činnost bez povolení, je-li vyžadováno anebo vykonává práci 

v rozporu se ZK či bez ní (popř. v rozporu s MK), toto neplatí v případě převedení na jinou 

práci podle § 41 odst. 1 písm. c) ZP.
5
 Nelegální prací cizince je i práce vykonávaná pro FO či 

PO bez platného povolení k pobytu na území ČR, je-li vyžadováno, a samozřejmě výkon 

závislé práce FO mimo pracovněprávní vztah.  

Zprostředkování zaměstnání je buď vyhledávání zaměstnání pro FO, která se uchází 

o práci a vyhledávání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele nebo zaměstnávání FO za 

účelem výkonu práce pro FO či PO, která přiděluje práci a dohlíží na její provedení (v tomto 

případě je to i situace, kdy je cizinec vyslán zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na 

                                                 
4
 Pro tuto práci méně důležitou informací je bydliště státního občana ČR, kterým je adresa místa trvalého pobytu 

na území ČR. Jak již bylo zmíněno výše, budeme se snažit takovéto údaje neuvádět, jestliže nebudou mít přímou 

souvztažnost k tématu zaměstnávání cizinců. 
5
 Touto výjimkou je případ převedení na jinou práci, kdy je na jinou pracovní pozici převedena těhotná 

zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně, která je matkou dítěte do konce devátého 

měsíce po porodu práci a vykonává takovou práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo 

která podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství nebo mateřství matky. 
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území ČR na základě smlouvy s českou PO nebo FO, přičemž se smlouva týká pronájmu 

pracovní síly) nebo poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

Podrobně viz § 14 až 66 ZoZ.  

2.2 Zaměstnávání občanů EU, EHP, Švýcarska a rodinných příslušníků na 

území ČR 

Nejprve budou rozebrány podmínky pro zaměstnávání početnější skupiny 

zahraničních osob pracujících na území ČR, do které patří všichni občané z EU, ale podle 

příslušných mezinárodních smluv
6
 i občané z EHP, Švýcarska, jejich rodinní příslušníci  

a příbuzní státních občanů ČR. EHP tvoří Norsko, Lichtenštejnsko a Island a na základě 

bilaterálních dohod se do stejné kategorie může, a to co se týče nejen zaměstnanosti, zařadit 

také Švýcarská konfederace. 

Pro úplnost uveďme, že rodinnými příslušníky jsou zpravidla manžel, manželka, 

partner, partnerka (z titulu registrovaného partnerství), děti (jsou-li mladší 21 let nebo jsou na 

něm závislé), nezaopatřený přímý příbuzný – rodiče (i manžela občana EU) a také další osoby 

vyživované občanem ČR nebo jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarska anebo s ním 

společně žijící osoby ve vztahu obdobném rodinnému (podrobnosti viz § 15a ZPC). 

Tito občané nepotřebují k výkonu zaměstnání na území ČR povolení (nejedná-li se 

tedy o povolení podle zvláštního právního předpisu, jež musí mít i tuzemští pracovníci), ani 

nemusí splňovat žádné další zvláštní podmínky (pouze rodinní příslušníci, jež nejsou občany 

EU, EHP ani Švýcarska předkládají příslušnému ÚP doklad, který potvrzuje jejich příbuznost 

s občanem EU, EHP či Švýcarska). Zaměstnavatel musí dodržet tzv. informační povinnost 

(popsanou níže). V zásadě mají stejné postavení jako státní občané ČR a mohou využívat 

všech služeb zaměstnanosti včetně podpory v nezaměstnanosti
7
. 

Volný přístup k zaměstnání a pobyt na území členského státu za tímto účelem (dáno 

články 39 až 42 Smlouvy o založení evropského hospodářského společenství) však s sebou 

nese přece jen svá omezení, kdy svoboda volného pohybu nemusí být poskytnuta na základě 

odůvodněných obav o veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo péči o zdraví lidu. Taktéž 

neplatí zákaz diskriminace pro vykonávání funkce ve státní službě a není za ni považována 

                                                 
6
 Je to možné díky dohodě o EHP a bilaterálním dohodám uzavřeným se Švýcarskou konfederací, především 

dohodě o volném pohybu osob. 
7
 Občané EU, EHP, Švýcarska a rodinní příslušníci si mohou zažádat pomocí příslušného tiskopisu (E 301)  

o sečtení dob pojištění a zaměstnání ze všech členských zemí, v nichž pracovali, aby dosáhli na podporu 

v nezaměstnanosti (což v ČR znamená minimálně 12 měsíců zaměstnání za poslední dva roky před podáním 

žádosti o zprostředkování zaměstnání a taktéž výše podpory se vypočítává jako pro tuzemské občany – 

z průměrného měsíčního výdělku či vyměřovacího základu).  
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znalost jazyka státu zaměstnání, pakliže to vyplývá z jeho povahy (o tomto bude ale 

pojednáno ve zvláštní kapitole). 

2.2.1 Informační povinnost zaměstnavatele 

Z § 87 ZoZ vyplývá pro zaměstnavatele, ke kterému nastoupí do zaměstnání osoby 

z EU (EHP či Švýcarska a rodinní příslušníci) – „evropští“ občané, ale i osoby uvedené v § 98 

písm. a) až e) a j) až r) ZoZ (viz níže) a také pro zaměstnavatele, PO či FO, k níž jsou 

takovéto osoby vyslány na základě smlouvy se zahraničním zaměstnavatelem k plnění úkolů 

vyplývajících z této smlouvy, zvláštní povinnost písemně tuto skutečnost ohlásit, a to 

nejpozději v den jejich nástupu do zaměstnání příslušné krajské pobočce ÚP. Taktéž má 

zaměstnavatel povinnost podat informaci o ukončení zaměstnání nebo vyslání do  

10 kalendářních dní od tohoto okamžiku příslušné krajské pobočce ÚP. 

Zaměstnavateli slouží pro tento účel formuláře,
8
 prostřednictvím nichž se 

zaznamenává značné množství informací, každá změna těchto údajů musí být 

zaměstnavatelem oznámena do 10 kalendářních dní od dne, kdy nastala nebo se o ní dozvěděl. 

Do rozsahu informací, jež musí zaměstnavatel vést v evidenci o osobách, jimž je tato kapitola 

věnována, dle § 102 odst. 2 ZoZ spadají:  

- identifikační údaje FO; 

- adresa v zemi trvalého pobytu, adresa pro doručování zásilek; 

- druh práce, místo výkonu práce, doba, po kterou má být zaměstnání vykonáváno; 

- pohlaví; 

- nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání; 

- zařazení dle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností; 

- den nástupu a den skončení zaměstnání či vyslání k výkonu práce zahraničním 

zaměstnavatelem. 

Zákonodárce klade značný důraz na splnění informační i evidenční povinnosti tím, že 

její porušení klasifikuje jako přestupek nebo správní delikt. (Viz Kapitola č. 2. 13 Evidence 

cizinců a občanů EU a Kapitola č. 2.8 Správní delikty)  

                                                 
8
 Dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy. 
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2.2.2 EURES 

Krajské pobočky ÚP se bezprostředně po vstupu ČR do EU staly součástí sítě 

EURES
9
 (European Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti). Prostřednictvím 

této sítě jsou poskytovány veřejné služby zaměstnanosti pracovníkům, uchazečům, zájemcům 

o práci a zaměstnavatelům.  

Nabízí např. databázi volných pracovních míst, databázi životopisů určenou pro 

zaměstnavatele apod. Zřízení této sítě značně napomáhá k orientaci v možnostech získání 

pracovních pozic ve státech EU, EHP a Švýcarska a prohlubuje tak mezinárodní mobilitu 

pracovních sil a využívání práva volného pohybu osob.  

2.2.3 Vysílání zaměstnanců v rámci EU, EHP a Švýcarska 

V rámci nadnárodního poskytování služeb
10

 jsou možné tři situace, za nichž 

zaměstnavatel může po časově omezenou dobu vyslat zaměstnance k výkonu práce do jiného 

členského státu, než ve kterém obvykle pracuje, a sice: 

- zaměstnanec je vyslán zaměstnavatelem na náklady a pod vedením zaměstnavatele 

na základě smlouvy uzavřené mezi vysílajícím a stranou, pro niž jsou služby 

určeny a která v členském státě podniká, po dobu vyslání musí existovat pracovní 

poměr mezi vysílajícím a zaměstnancem; 

- zaměstnanec bude pracovat v organizaci nebo podniku, jenž je ve vlastnictví 

skupiny podniků (nadnárodního koncernu) na území členského státu, podmínka 

existence pracovního poměru zůstává zachována; 

- zaměstnanec je pronajímán agenturou práce uživateli sídlícímu nebo 

podnikajícímu na území členského státu, předpokladem je opět pracovní poměr 

mezi agenturou a zaměstnancem (podrobněji viz Kapitola č. 2.5 Agenturní 

zaměstnávání). 

Při takovémto vysílání zaměstnanců se po zaměstnavateli vyžaduje poskytování 

základních pracovních podmínek vyslaným zaměstnancům ve stejném rozsahu, jako mají 

srovnatelní zaměstnanci v daném členském státě, pokud je to pro vyslané zaměstnance 

                                                 
9
 Speciální služba spolupracující se službami zaměstnanosti, pozdější EURES, byla založena na základě Nařízení 

Rady o svobodě pohybu pracovníků na území Společenství č. 1612/68. 
10

 Zásadou volného pohybu služeb je volný pohyb poskytovatele služby přes hranice členských států a volný 

pohyb příjemce za účelem přijetí služby, z hlediska účelu tématu je vhodné zmínit Směrnici 96/71/ES 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, 

prostřednictvím níž je evropské právo implementováno do národního. 
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výhodnější.
11

 Pro vysílajícího zaměstnavatele je žádoucí, aby si zjistil tyto pracovní podmínky 

v daném státě, jak zdůrazňuje Šubrt
12

 je kladen značný důraz EU i samotnými státy hlavně na 

oblast bezpečnosti práce.  

2.3 Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí na území ČR 

Tato kapitola budeme věnována právním aspektům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích 

zemí. Jak je zmíněno v § 89 ZoZ, cizince lze zaměstnávat pouze tehdy, když má platné 

povolení k pobytu a  povolení za účelem zaměstnání na území ČR (pokud se na něj nebude 

vztahovat jedna z níže zmíněných podmínek, za níž povolení potřebovat nebude) nebo ZK či 

MK.  

Zaměstnáním je pro tyto účely shledáváno taktéž plnění úkolů vyplývajících 

z předmětu činnosti PO, které zajišťuje společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu 

anebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost a také plnění takovýchto 

úkolů členem družstva, statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo. Tímto 

ustanovením, jak uvádí Steinichová,
13

 se zamezuje účelovému zakládání obchodních 

společností a velkému počtu cizinců jako společníků za účelem obcházení povinnosti získat 

pro zaměstnání na našem území povolení.  

Jak již bylo zmíněno, není zde prostor pro rozebírání všech práv a povinností cizinců, 

kteří pobývají, respektive pracují na našem území. Pro přehled však přece jen uveďme, že 

cizinci zde mohou v souladu se ZPC pobývat krátkodobě i bez víza (pokud jsou na seznamu 

zemí, které jej nepotřebují nebo pro ně platí jiná výjimka), na krátkodobé vízum – do 90 dní, 

či vízum dlouhodobé – nad 90 dní, dále na diplomatické nebo zvláštní vízum anebo zde 

mohou setrvávat na základě povolení k přechodnému nebo dlouhodobému pobytu anebo na 

základě výjezdního příkazu. 

V praxi dochází k tomu, že většina cizinců, kteří mají zájem o práci v ČR, žádá  

o vízum k pobytu nad 90 dní (obvykle je udělováno na dobu 1 roku), pakliže jim to vyhovuje, 

žádají o povolení k dlouhodobému pobytu. Právě vízum k pobytu nad 90 dní na sebe často 

váže jako účel pobytu zaměstnání a žadatel o povolení může místo předložení již vydaného 

                                                 
11

 V § 319 ZP jsou upraveny situace, za nichž se na zaměstnance zaměstnavatelů z EU (EHP a Švýcarska) 

vztahuje právo ČR, pakliže pro ně není výhodnější ustanovení jejich domovského státu. Konkrétně jde  

o maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku, minimální délku dovolené, minimální mzdu, 

příplatky za práci přesčas, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň  

a matek do konce 9. měsíce po porodu, mladistvých zaměstnanců a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz 

diskriminace a pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání. 
12

 BOUŠKOVÁ, Petra aj. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do zahraničí. Olomouc: Anag, 

2009. 253 s. ISBN 978-80-7263-525-2. 
13

 STEINICHOVÁ Ladislava, aj. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR,  

a. s. 2010. 316 s. ISBN 978-80-7357-501-4. 
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povolení k zaměstnání sdělit číslo žádosti o vydání povolení k zaměstnání a příslušnou 

krajskou pobočku ÚP, kde je žádost podána. 

2.3.1 Povolení k zaměstnání 

Povolení k zaměstnání ani ZK nebo MK není vyžadováno pro okruh cizinců 

uvedených v § 98 ZoZ, kam patří cizinci, kteří: 

a) mají povolen trvalý pobyt; 

b) jsou rodinnými příslušníky členů diplomatických misí, konzulárních úřadů nebo 

rodinnými příslušníky zaměstnanců mezinárodních vládních organizací se sídlem 

na území ČR (a které jsou vyhlášeny mezinárodní smlouvou, ratifikovanou 

Parlamentem a pro ČR závazné); 

c) mají udělen azyl nebo doplňkovou ochranu; 

d) zde budou vykonávat práci, jejíž výkon nepřesáhne 7 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů anebo 30 dnů v souhrnu za kalendářní rok, jestliže jsou zároveň 

výkonnými umělci, pedagogickými pracovníky, akademickými pracovníky 

vysokých škol, vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovníků, kteří jsou 

účastníky vědeckého setkání, žáky nebo studenty do 26 let věku, sportovci nebo 

osoby, jež v ČR zajišťují dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodávají 

nebo provádí montáže na základě obchodní smlouvy, příp. provádí záruční  

a opravářské práce; 

e) jsou stanoveni vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jíž je ČR vázána; 

f) jsou členy záchranné jednotky a poskytují pomoc na základě mezistátní dohody  

o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom,  

a v případech humanitární pomoci; 

g) jsou zaměstnáváni v mezinárodní dopravě, pokud jsou k výkonu práce na území 

ČR vysláni svým zahraničním zaměstnavatelem; 

h) mají akreditaci v oblasti sdělovacích prostředků;  

i) jsou vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle 

zvláštního zákona; 

j) se na území ČR soustavně připravují na budoucí povolání (podle  

§ 5 ZoZ);  

k) byli vysláni na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným 

v jiném členském státu EU; 
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l) na území ČRpobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle  

§ 42a písm. a) nebo c) ZPC; 

m) na území ČR pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta 

jiného členského státu EU (viz § 83 až § 85 ZPC) za účelem zaměstnání, pokud od 

vydání tohoto povolení uplynulo více než 12 měsíců; 

n) vykonávají v ČR soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogičtí 

pracovníci, akademičtí pracovníci vysokých škol nebo vědečtí, výzkumní či 

vývojoví pracovníci ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci 

podle zvláštního zákona; 

o) získali střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání  

v konzervatoři nebo vysokoškolské vzdělání podle zvláštního zákona; 

p) na území ČR pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, jenž má 

statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU na území ČR nebo na území jiného 

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

základě povolení k zaměstnání nebo ZK přinejmenším po dobu 12 měsíců; 

r) pobývají na území ČR za stejných podmínek jako v předchozím případě s tím 

rozdílem, že takovýto cizinec byl držitelem MK bez ohledu na dobu držení. 

Jak taktéž poukazuje Boušková,
14

 nepotřebuje cizinec povolení k zaměstnání ani při 

déletrvající služební cestě (kdy máme na mysli práci, která probíhá bez pronájmu pracovní 

síly, a tedy bez zprostředkování zaměstnání). Cizinec by však měl mít cestovní příkaz, 

příslušné kontrolní orgány mohou ověřit jednak, zda se jedná o služební cestu, ale také, zda 

byly cizinci za tuto cestu vyúčtovány cestovní náhrady. 

a) Podání a náležitosti žádosti o povolení k zaměstnání 

Cizinec, jenž chce na území ČR pracovat, žádá sám písemně krajskou pobočku ÚP 

zpravidla před příchodem na toto území. Může tak ale učinit i prostřednictvím 

zaměstnavatele, PO nebo FO, u které má být zaměstnán nebo ke které bude vyslán, jak je 

uváděno v § 90 ZoZ. V případě, že má cizince před ÚP zastupovat zaměstnavatel, musí 

disponovat řádně ověřenou plnou mocí, která se řídí pravidly popsanými v zákoně č. 21/2006 

                                                 
14

 BOUŠKOVÁ, Petra aj. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do zahraničí. Olomouc: Anag, 

2009. 253 s. ISBN 978-80-7263-525-2. 
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Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně 

některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (zákoně o ověřování).  

V žádosti o vydání povolení k zaměstnání
15

 musí být podle  

§ 91 ZoZ uvedeny: 

a) identifikační údaje cizince;  

b) adresa v zemi trvalého pobytu a adresa pro doručování zásilek;  

c) číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal; 

d) identifikační údaje budoucího zaměstnavatele;  

e) druh práce, místo výkonu práce a doba, po kterou by mělo být zaměstnání 

vykonáváno;  

f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání. 

Přičemž druh práce, místo jejího výkonu, doba, po kterou by mělo být zaměstnávání 

vykonáváno a další nezbytné údaje pro výkon zaměstnání musí být ve shodě s tím, co 

zaměstnavatel uvedl při nahlášení volného pracovního místa a co je na tomto základě vedeno 

v evidenci volných pracovních míst. Nově zaměstnavatel musí oznamovat krajské pobočce 

ÚP volná pracovní místa a jejich charakter, jen v případě, že má zájem zaměstnávat 

zaměstnance ze zahraničí, (jinak tak může činit dobrovolně). V určitých případech
16

 tak může 

učinit též u místně příslušného obecního živnostenského úřadu. Záměr cizince zaměstnávat 

musí zaměstnavatel předem nejen oznámit ale i projednat s krajskou pobočkou ÚP. 

Navíc je nutné k žádosti o vydání povolení přiložit vyjádření zaměstnavatele o tom, že 

cizince zaměstná, bez blíže specifikované formy, dále doklady osvědčující požadovanou 

odbornou způsobilost cizince a popř. další doklady, vyžaduje-li to charakter zaměstnání nebo 

vyhlášená mezinárodní smlouva ratifikovaná Parlamentem a kterou je ČR vázána.  

Tyto doklady musí být předloženy v originálním znění a také v úředně ověřeném 

českém překladu. Ověřování shody opisu či kopie s listinou a pravosti podpisu
17

 se provádí na 

žádost žadatele a je zpoplatněn dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů.
18

 V případě potřeby je doporučována nostrifikace (tzn. vydání osvědčení 

o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení), tuto 

                                                 
15

 Tato žádost je opět dostupná z portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy. 
16

 Daných Směrnicí Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků 

členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství 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. 
17

 Jedná se o tzv. vidimaci (ověření shody listiny) a legalizaci (ověření shody podpisu), která však nepotvrzuje 

správnost či pravdivost údajů a jejich soulad s právními předpisy, viz zákon o ověřování. 
18

 Podle sazebníku v tomto zákoně se za ověření shody každé i započaté stránky, stejně jako za každý podpis 

platí 30 Kč. 
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provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle zvláštního právního předpisu
19

.  

V zásadě však o nostrifikaci rozhoduje převážně jiná instituce, a sice krajský úřad, kam 

žadatel podává žádost o nostrifikaci dle místa svého pobytu a někdy též Ministerstvo vnitra 

ČR (dále jen MV). O změnách účinných od 1. 7. 2012, jež se dotknou i nostrifikací, se lze 

dočíst níže.  

Za přijetí žádosti se jako v případě výše hradí správní poplatek, tento činí 500 Kč.  

Povolení se též vyžaduje při vyslání cizince zahraničním zaměstnavatelem na 

základě smlouvy s českou PO nebo FO k výkonu práce na našem území. I zde je nutné, aby 

FO či PO, k níž má být cizinec vyslán, ještě před uzavřením smlouvy, na jejímž základě 

proběhne vyslání, projednal s příslušnou krajskou pobočkou ÚP počty a profese vysílaných 

zaměstnanců a dobu, po kterou zde mají působit. Je-li obsahem takové smlouvy pronájem 

pracovní síly, může ÚP vydat povolení k zaměstnání až tehdy, bylo-li jeho zahraničnímu 

zaměstnavateli vydáno generálním ředitelstvím ÚP povolení ke zprostředkování zaměstnání 

cizinců na území ČR a současně bylo dosaženo splnění níže zmíněných podmínek 

vyplývajících z § 92 odst. 1 ZoZ. Žádost podává ta PO či FO, k níž má být cizinec vyslán, na 

této osobě leží odpovědnost za platné povolení k zaměstnání a pobytu po celou dobu vyslání.  

b) Vydání a platnost povolení k zaměstnání cizince 

Jakmile cizinec, resp. zaměstnavatel uskuteční všechny dané povinnosti, může krajská 

pobočka ÚP vydat povolení k zaměstnání, ovšem za splnění podmínky stanovené  

§ 92 odst. 1 ZoZ, že jde o ohlášené volné pracovní místo
20

 (v případě neshody zaměstnavatel 

umožňuje nelegální zaměstnávání), jenž není možné s ohledem na požadovanou kvalifikaci 

nebo množství volných pracovních sil obsadit jinak. Při vydávání povolení k zaměstnání 

přihlíží pobočka ÚP k momentální situaci na trhu práce. Přijímat cizince je tedy možné až 

v případě, že existují volná pracovní místa, která nelze pokrýt vhodnými uchazeči či zájemci 

                                                 
19

 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(Zákon o uznávání odborné kvalifikace.) Tento zákon je směrodatný pro občany EU, EHP, Švýcarska a příbuzné 

a pro některé další v něm uvedené. 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. (Školský zákon.) 

Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných 

zahraničními školami. 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(Zákon o vysokých školách.) 
20

 Je důležité si uvědomit, že povolení je vydáno pro konkrétního zaměstnavatele a pro konkrétní pracovní 

pozici, kterou zaměstnavatel ohlásil jako volné pracovní místo. Na každou činnost tedy musí být samostatné 

povolení (a to i při různých činnostech u jednoho zaměstnavatele), nestačí, když cizinec je již držitelem jednoho 

povolení. 
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o zaměstnání vedených v evidenci ÚP (včetně občany EU, což pomáhá chránit trh práce 

v rámci EU).
21

 V souvislosti se sociální reformou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále 

jen MPSV) se v průběhu roku 2012 mění podmínky vydávání a prodlužování platnosti 

povolení, viz Kapitola č. 2.4.5 Dopady změn v oblasti vydávání povolení k zaměstnávání 

cizinců. 

Splnění podmínky závislosti vydání povolení na situaci na trhu práce není podle  

§ 97 ZoZ vyžadováno při vydávání povolení cizincům, kteří: 

- budou zaměstnáni na určité časově vymezené období za účelem zvyšování své 

kvalifikace a dovedností na stáži (zvoleném zaměstnání), nejdéle však pro dobu 

jednoho roku, která může být prodloužena na dobu potřebnou k získání odborné 

kvalifikace; 

- nedosáhli věku 26 let a budou zaměstnáváni příležitostnými a časově omezenými 

pracemi v rámci výměny mezi školami nebo programů pro mládež; 

- jsou duchovními církví nebo náboženských společností registrovaných v ČR; 

- jsou uvedeni ve vyhlášené mezinárodní smlouvě, k jejíž ratifikaci dal souhlas 

Parlament a k níž je ČR vázána; 

- mají udělené vízum nebo dlouhodobý pobyt za účelem strpění pobytu (dle ZPC);  

- jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, nebo jimž bylo uděleno vízum 

k pobytu nad 90 dní od uplynutí alespoň 12 měsíců podání žádosti o azyl (v tomto 

případě se účastníci řídí zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona  

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 

o azylu). 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání činí 60 dnů. Povolení se vydává nejdéle na 2 roky, obsahuje prakticky stejné 

údaje, jaké jsou uváděny v žádosti o povolení (rozdíl viz § 92 odst. 3 ZoZ). Krajská pobočka 

ÚP nakonec o povolení vydá rozhodnutí. 

Platnost povolení k zaměstnání může na žádost cizince a s přihlédnutím k situaci na 

trhu práce pobočka ÚP prodloužit, je to možné i opakovaně, nejdéle však vždy na dobu 2 let. 

Cizinec o prodloužení platnosti žádá příslušnou krajkou pobočku ÚP ve lhůtě nejdříve  

3 měsíce, ale nejpozději 30 dní před uplynutím již vydaného povolení. Tato žádost obsahuje 

totožné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání s tím, že je přikládáno vyjádření 

zaměstnavatele o tom, že cizince bude i nadále zaměstnávat. V případě, že by tedy šlo o jiné 

                                                 
21

 STEINICHOVÁ Ladislava, aj. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR,  

a. s. 2010. 316 s. ISBN 978-80-7357-501-4. 
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pracovní místo, byť u stejného zaměstnavatele, musí cizinec požádat o nové povolení.  

O prodloužení platnosti tohoto povolení opět krajská pobočka ÚP vydá rozhodnutí, toto 

rozhodnutí vytváří předpoklad pro podání žádosti o prodloužení doby povolení k pobytu.  

Vedle těchto povolení se vydávají povolení též pro sezónní zaměstnance 

vykonávající činnosti, které jsou závislé na střídání ročních období, a to nejdéle na dobu  

6 měsíců v kalendářním roce, jestliže mezi jednotlivými zaměstnáními cizince na území ČR 

uplyne doba alespoň 6 měsíců. I v případě rozhodování o povolení k zaměstnání sezónního 

zaměstnance přihlíží krajská pobočka ÚP k situaci na trhu práce. 

Povolení k zaměstnání nelze samozřejmě vydat tomu cizinci, který nesplňuje 

některou z podmínek daných ZoZ. Taktéž není dle § 99 ZoZ možné vydat povolení osobě, 

která požádala v ČR o udělení mezinárodní ochrany po dobu 12 měsíců ode dne, kdy o tuto 

ochranu požádala. Tímto se předchází účelovému obcházení povolení k zaměstnání  

a zneužívání institutu azylu, jak zmiňuje např. Trbola.
22

  

c) Zánik a odejmutí povolení k zaměstnání 

Platnost povolení k zaměstnání zanikne uplynutím doby, na níž bylo vydáno, taktéž 

před uplynutím doby, na kterou byl povolen cizinci pobyt. Anebo zanikne, pokud nebylo 

z nějakého důvodu uvedeného v ZPC oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání uděleno, 

vydáno či bylo zrušeno anebo zaniklo z jiného důvodu. V této situaci krajská pobočka ÚP 

nerozhoduje o tom, zda platnost zanikne, ale jednoduše zaniká ze zákona. 

Odejmuto může být povolení ve správním řízení rozhodnutím krajské pobočky ÚP, 

když je zjištěno, že bylo vydáno na základě nepravdivých údajů anebo že zaměstnávání není 

vykonáváno v souladu s vydaným povolením, čili se liší druh nebo místo výkonu práce od 

toho, co je udáno v povolení k zaměstnání. Toto neplatí v případě důsledku převedení na jinou 

práci dle § 41 odst. 1 písm. c) ZP (viz Odkaz č. 5). 

d) Následné povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost 

pobytu cizince na území ČR, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení 

zaměstnávání cizince.  

Na rozdíl od informační povinnosti při nastoupení občanů do zaměstnání uvedených 

v kapitole pojednávající o zaměstnancích z EU (EHP a Švýcarska), musí zaměstnavatel 

                                                 
22

 RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a Robert TRBOLA. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. I., 

Integrační politika. Brno: Barrister & Principal, 2011. 184 s. ISBN 978-80-87474-19-8. 
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v případě cizinců, jimž bylo vydáno povolení k zaměstnání, podat písemnou informaci 

příslušné krajské pobočce ÚP tehdy, jestliže do práce nenastoupí (údaje o nástupu do 

zaměstnání získává MPSV prostřednictvím informací o vydávání povolení od krajských 

poboček ÚP). U cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na 

trhu práce (dle § 92 ZoZ) musí zaměstnavatel podat tuto informaci maximálně do  

10 kalendářních dní ode dne, kdy měl do práce nastoupit. Informační povinnost ohlásit 

nástup do zaměstnání nebo zahájení vyslání však zůstává zachována pro zaměstnavatele 

zaměstnávající osoby uvedené v § 98 písm. a) až e) a j) až r) ZoZ. 

Povinnost ohlásit ukončení zaměstnání pochopitelně platí i v případě cizinců, jestliže 

ukončí zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení. Pokud je 

zaměstnání ukončeno výpovědí z důvodu uvedeného v § 52 písm. a) až e) ZP
23

 nebo dohodou 

pro stejné důvody anebo okamžitým zrušením ze strany zaměstnance dle § 56 ZP,
24

 pak musí 

zaměstnavatel uvést i důvod, pro nějž bylo zaměstnání ukončeno. V tomto případě musí 

zaměstnavatel informační povinnost splnit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy 

cizinec zaměstnání ukončil.  

Taktéž má zaměstnavatel povinnost oznámit skutečnost do 10 dní ode dne, kdy 

nastala, pro kterou cizinec už povolení k zaměstnání (nebo ZK či MK) nepotřebuje a ve 

stejné lhůtě též oznámit ukončení zaměstnání nebo vyslání. 

Vzhledem k tomu, že je povolení k zaměstnání (ZK a MK) vydáváno pouze pro výkon 

konkrétního zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele, může cizinec na území ČR pobývat 

pouze po dobu výkonu tohoto zaměstnání (pokud zde tedy pobývá na základě povolení 

k pobytu vázaného na výkon zaměstnání). Proto je toto oznámení velmi důležité, neboť mj. 

cizinec po skončení zaměstnání pozbývá práva pobytu na našem území, jak upozorňuje 

Steinichová.
25

  

Nemusí se tak ovšem stát ihned, jestliže je zaměstnání cizince ukončeno dříve, než 

mělo, přihlíží se k okolnostem ukončení pracovněprávního vztahu. V případě, že cizinec 

ukončí zaměstnání z důvodů výše uvedených, při nichž musí zaměstnavatel při skončení 

                                                 
23

 Spadá sem výpověď nastalá z důvodů, že se zaměstnavatel nebo jeho část ruší nebo přemísťuje, taktéž, že se 

zaměstnanec stává nadbytečným, dále nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku nadále vykonávat 

dosavadní práci (pro pracovní úraz, nemoc z povolání anebo pro ohrožení touto nemocí či dosáhl nejvyšší 

přípustné expozice na pracovišti určeném příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) a nakonec, pozbyl-li 

zaměstnanec dlouhodobě zdravotní způsobilost. 
24

 Zaměstnanec tak může učinit, jestliže podle lékařského posudku nemůže dále vykonávat práci bez vážného 

ohrožení zdraví a zaměstnavatelem mu nebylo v době 15 dní od dne předložení posudku umožněno vykonávat 

jinou vhodnou práci a taktéž když mu nebyla zaměstnavatelem vyplacena mzda (či plat, náhrada mzdy nebo 

jejich část) do 15 dní po uplynutí období splatnosti. 
25

 STEINICHOVÁ Ladislava, aj. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR,  

a. s. 2010. 316 s. ISBN 978-80-7357-501-4. 
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zaměstnání sdělovat pobočce ÚP, za současného splnění další podmínky vyplývající  

z § 46 odst. 8 ZPC, vztahuje se na cizince tzv. ochranná doba. Cizinec podle tohoto 

ustanovení musí ke dni skončení pracovního poměru na území ČR za účelem zaměstnání 

pobývat alespoň 1 rok, pokud tento bezprostředně předcházel skončení pracovního poměru 

anebo po dobu kratší než rok, jestliže ke dni skončení pracovního poměru pobýval na území 

ČR nepřetržitě 3 roky.
26

 MV pak platnost povolení k pobytu zruší až tehdy, když cizinci 

nebude do 60 dnů od dne následujícího po dni skončení pracovního poměru vydáno nové 

povolení. Obdobně se postupuje u držitelů ZK. (Podrobnosti viz text níže.) 

2.3.2 Zelené karty 

ZK se podrobně věnuje ZPC, zahrnují v sobě jak povolení k pobytu, tak povolení 

k zaměstnání. Rozlišují se na tři typy podle požadované kvalifikace, a sice na typ A pro 

vysokoškolsky vzdělané pracovníky a klíčový personál, typ B pro minimálně vyučené 

pracovníky a konečně na typ C – ostatní. O ZK může na zastupitelském úřadu ČR (dále jen 

ZÚ) zažádat státní příslušník jedné z 12 zemí, jež jsou uvedeny ve vyhlášce MV
27

 (pokud se 

na něj ovšem nevztahuje výjimka stanovená § 98 ZoZ, kdy může pracovat bez jakéhokoli 

povolení), pokud splňuje požadované vzdělání a příp. odbornou způsobilost k výkonu 

povolání a vybere si pracovní pozici z centrální evidence volných pracovních míst 

obsažitelných držiteli ZK.  

a) Postup pro získání zelené karty 

Cizinec si vybírá, jak již bylo zmíněno výše, pracovní pozici z evidence volných 

pracovních míst vedené MPSV. Posléze vyplní v českém jazyce příslušnou žádost,
28

 

elektronicky se objedná a výhradně osobně žádost podá na místně příslušný ZÚ
29

 (příp. na 

pracovišti odboru azylové a migrační politiky MV
30

 či na příslušném ZÚ ČR). ZÚ zkontroluje 

                                                 
26

 Do tohoto období se započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dní a na povolení k dlouhodobému 

pobytu. 
27

 Vyhláška č. 461/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat  

o vydání zelené karty. Jedná se o Australské společenství, Černou Horu, Chorvatskou republiku, Japonsko, 

Kanadu, Korejskou republiku, Nový Zéland, Republiku Bosnu a Hercegovinu, Republiku Makedonii, Spojené 

státy americké, Srbsko a Ukrajinu. 
28

 Dostupnou z portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/form. 
29

 Pokud žádá o ZK ve smyslu vyhlášky č. 429/2010 Sb., je cizinec, který je státním příslušníkem země uvedené 

v příloze vyhlášky, oprávněn požádat o udělení ZK  i na jiném ZÚ než ve státě, jehož je občanem, popř. jenž 

vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo 

trvalý pobyt. 
30

 Pracoviště musí být příslušné dle místa pobytu cizince na území ČR. Zažádat tak může cizinec v případě, že 

pobývá v ČR na ZK a je v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání nebo zde na ZK pobývá nejméně 1 rok anebo 
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oprávněnost podání žádosti, její přijetí činí v přepočtu 1000 Kč, postoupí žádost odboru 

azylové a migrační politiky MV, ten rozhodne o vyhovění žádosti. Dále se doporučuje spojit 

se s budoucím zaměstnavatelem, nejedná se však o zákonnou povinnost.  

Zpravidla do 2 měsíců od podání žádosti v případě kladného vyřízení obdrží žadatel 

od ZÚ vízum k pobytu nad 90 dní za účelem převzetí ZK. Před vyznačením víza musí cizinec 

předložit doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění. Po tom, co vstoupí cizinec na 

území ČR, je povinen se do 3 pracovních dnů dostavit na jedno z vybraných pracovišť MV 

ČR a strpět poskytnutí biometrických prvků a tamtéž si vyzvednout ZK. Dále je cizinec 

povinen se přihlásit k pobytu na inspektorátu cizinecké policie, místně příslušném dle místa 

bydliště cizince (nebo na pracovišti MV) s dokladem o zajištěném ubytování (nebo tento 

doklad předložit dodatečně do 10 dnů od příjezdu do ČR). Po vyzvednutí ZK je třeba se 

neprodleně dostavit k budoucímu zaměstnavateli. Zevrubný popis postupu zájemce nalezne na 

webu ZÚ anebo na portálu MPSV.
31

 

b) Povinnost zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je povinen nahlásit příslušné pobočce ÚP obsazení volného místa 

s udáním referenčního čísla ZK. Zaměstnavatel nemá povinnost zaměstnat cizince se ZK, 

jestliže ho nepřijme nebo cizinec do zaměstnání nenastoupí z jiného důvodu, musí o tom 

písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP, a to nejpozději do 45 kalendářních dnů 

ode dne, kdy bylo vyhověno žádosti o vydání ZK.  

Jestliže zaměstnání skončí před uplynutím platnosti ZK, platí stejná podmínka 

podání informací jako v případě ukončení zaměstnání před uplynutím doby pro povolení 

k zaměstnání. 

Povinnost uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na 

území ČR zůstává zachována jako v případě zaměstnavatele zaměstnávajícího cizince na 

základě povolení k pobytu za účelem zaměstnávání. 

c) Platnost, její prodloužení a odejmutí zelené karty  

Platnost ZK se různí podle typu. Typ A má platnost 3 roky a je možné ji opakovaně 

prodloužit, opět nejvýše o 3 roky. ZK typu B je platná 2 roky a lze ji opakovaně prodloužit 

                                                                                                                                                         
nepřetržitě po dobu nejméně 2 let (započítávána je doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dní a na povolení 

k dlouhodobému pobytu). Zároveň je nutné prokázat získání zaměstnání na pozici v registru míst pro ZK. 
31
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MPSV [10. 3. 2012]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/ciz#coje. 
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maximálně o 3 roky. Nakonec ZK typu C má platnost 2 roky bez možnosti prodloužení. 

Platnost také zaniká vydáním ZK nové. 

V případě, že pracovní poměr skončil dříve z totožných důvodů jako u povolení 

k pobytu za účelem k zaměstnání, MV zruší povolení k pobytu, pokud zaměstnanci nebude do 

60 dní ode dne skončení pracovního poměru vydána karta nová – po ochranné době. 

MV zruší platnost ZK z důvodů uvedených § 46e ZPC, patří mezi ně např. 

podezření, že by mohl cizinec při pobytu na území ČR ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí 

závažnou nemocí, pokud k onemocnění došlo před jeho vstupem na naše území; pokud 

cizinec nepožádá o vydání nového cestovního průkazu totožnosti, i když pro to existuje 

zákonný důvod; pravomocné odsouzení cizince za spáchání úmyslného nebo trestného činu  

z nedbalosti a následné nepodmíněné odsouzení k odnětí svobody na déle než 6 měsíců; když 

o to držitel ZK požádá atd. 

MV v rozhodnutí, kterým zruší platnost ZK, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí 

cizinci výjezdní příkaz, cizinec je posléze povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat. 

2.3.3 Modré karty 

Režim MK je opět upravován ZPC, MK jsou vydávány pracovníkům (opět s výjimkou 

danou § 98 ZoZ) bez ohledu na zemi původu, kteří dosáhli vyššího odborného nebo 

vysokoškolského vzdělání (pokud trvalo alespoň 3 roky) a mají na dobu jednoho roku 

pracovní smlouvu podle ZP na stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednanou hrubou měsíční 

či roční mzdu. Výše mzdy musí odpovídat alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy 

v ČR (vyhlášené sdělením MPSV). 

Cizinec v případě zájmu o MK postupuje do značné míry stejným způsobem jako 

žadatel o ZK. Hlavní odlišnost spočívá v tom, že cizinec poté, co vyhledá volné pracovní 

místo z registru míst určeného pro MK, musí kontaktovat zaměstnavatele a domluvit se na 

podmínkách uzavření pracovní smlouvy. K žádosti o MK se totiž na rozdíl od žádosti o ZK 

přikládá již uzavřená pracovní smlouva. Přehledný postup pro podávání žádosti o MK lze 

opět naleznout na portálu MPSV.
32

 

Důsledky nenastoupení či předčasného skončení pracovního poměru jsou totožné,  

k povinnostem zaměstnavatele, přibývá nutnost písemně informovat MV o předpokládané 

změně pracovního zařazení držitele MK. 

                                                 
32
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Doba platnosti MK je odvozená od pracovní smlouvy, ke které se připočítávají  

3 měsíce, nejdéle však může trvat 2 roky. Povolení je možné opakovaně prodlužovat, nejvýše 

vždy o 2 roky. MV zruší platnost MK z podobných důvodů jako ZK s ohledem na 

specifičnost podmínek pro držitele MK, viz § 46f ZPC. Totožně je v rozhodnutí stanovena 

lhůta pro vycestování z ČR.  

2.3.4 Zvláštnosti při zaměstnávání cizinců v pracovním poměru podle 

českého práva 

V pracovním poměru cizinců nastávají dvě odchylky od podmínek pro tuzemské  

a „evropské“ občany (a ty, jež nepotřebují povolení k zaměstnání), a sice v oblasti sjednání 

pracovního poměru na dobu určitou a skončení pracovního poměru. 

Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednáván, na zaměstnance se ale 

nevztahuje omezení pro sjednání a trvání pracovního poměru, tento může být tedy 

prodlužován a opětovně sjednáván bez omezení plynoucích z § 39 odst. 2 ZP. 

Pracovní poměr cizince (či FO bez státní příslušnosti) končí (pokud ke skončení 

nedošlo jinak): 

- dnem, kdy má skončit pobyt v ČR podle rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu; 

- dnem nabytí právní moci rozsudku ukládajícího dotyčné osobě trest vyhoštění 

z území ČR; 

- uplynutím doby, na níž bylo vydáno povolení k zaměstnání, ZK nebo MK. 

2.3.5 Dopady změn v oblasti vydávání povolení k zaměstnávání      

cizinců 

MPSV reagovalo
33

 na dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti ovlivněný současnou 

ekonomickou situací vydáváním pokynů krajským pobočkám ÚP v oblasti zaměstnávání 

cizinců. Těmito pokyny se značně mění situace pro řadu cizinců, kteří budou chtít zažádat  

o udělení nebo prodloužení platnosti povolení k zaměstnání. V první polovině února 2012 

byla ale vydána tak přísná pravidla, že se strhla obrovská vlna kritiky a pod tímto tlakem byla 

15. března téhož roku prostřednictvím MPSV vydána doplňující metodika.
34
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. PLÍVOVÁ, Viktorie. Informace MPSV o pokynech pro 
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Zřejmě nejcitelnější změnou měl být zákaz vydávání nových povolení na volná 

pracovní místa, u nichž zaměstnavatelé požadují nižší stupeň kvalifikace než ukončené 

středoškolské vzdělání s maturitou, s možností udělení výjimky, o které mohl ve výjimečných 

případech rozhodnout ředitel odboru koncepcí trhu práce MPSV, a to na základě podrobně 

odůvodněné písemné žádosti ředitele příslušné krajské pobočky ÚP. Takto se mělo dít 

s platností od 1. 7. 2012. Zmírnění postupu spočívá v možnosti zohlednění aktuální, sezónní  

i dlouhodobé ekonomické potřeby zaměstnavatelů při rozhodování krajských poboček ÚP  

o vydání i prodlužování doby platnosti povolení. Toto zohlednění ovšem může být možné jen 

v tom případě, že existuje odůvodněný předpoklad, že pokud by nebylo povolení 

k zaměstnání vydáno či prodlouženo, došlo by k vážnému ekonomickému ohrožení 

zaměstnavatele vedoucímu k rušení pracovních míst a propouštění stávajících pracovníků.  

Povolení k zaměstnání, která už byla vydána, půjde prodloužit jen za té situace, kdy 

nebude možné nově obsadit pracovní místo evidovaným uchazečem o zaměstnání. V úvahu se 

oproti původnímu záměru bude brát stupeň kvalifikace vyžadovaný pro dané zaměstnání 

(nižší než středoškolské s maturitou lze prodloužit nejvýše na 6 měsíců, středoškolské 

s maturitou až 12 a vyšší klasicky až na dobu 24 měsíců).  

Cizincům, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce u zaměstnavatelů (agenturní 

zaměstnanci) na základě dohod před 1. 1. 2012, neměly mít pobočky ÚP pravomoc 

prodlužovat dobu platnosti povolení vůbec. Vezmeme-li v úvahu, že cizinci z třetích zemí 

jsou obvykle zaměstnáváni na dělnických a stavbařských pozicích, jak uvádí např. 

Rákoczyová,
35

 mohlo jít pro tuto skupinu lidí o značný problém, nemluvě o další změně 

nastíněné v kapitole níže. MPSV alespoň přistoupilo k tomu, že vydání nového povolení pro 

tyto cizince bude možné v případě, že uzavřou pracovněprávní vztah s dosavadním 

uživatelem a stanou se jejich kmenovými zaměstnanci anebo budou pracovat přímo pro 

stávající agenturu práce, jež je pověří plněním vlastních úkonů. 

Navíc bude striktně vyžadována nostrifikace u ověřeného dokladu odborné 

způsobilosti přikládaného k žádosti o vydání povolení za účelem zaměstnání. Ředitelství 

krajských poboček ÚP ale budou moci žadateli o povolení k zaměstnání na základě dohody 

s jeho budoucím zaměstnavatelem tuto nostrifikaci uložit v přiměřené lhůtě, jež bude 

respektovat možnou časovou náročnost tohoto úkonu. 

                                                 
35

 RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a Robert TRBOLA. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. II., 

Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. Brno: Barrister & Principal, 2011. 188 s. ISBN 978-

80-87474-20-4. 



26 

 

2.4 Agenturní zaměstnávání 

Značné množství cizinců je v ČR zaměstnáváno ať už tuzemskými nebo zahraničními 

agenturami práce (dále jen agentury), kterým bylo dle ZoZ uděleno povolení MPSV ke 

zprostředkování zaměstnání z ciziny do ČR. Agenturní zaměstnávání se řídí celou řadou 

pravidel obsažených v § 307a až § 309 ZP a § 58 až § 66 ZoZ, rozsah práce neumožňuje se 

všemi zabývat, vybrány tedy budou jen ty pro danou tématiku nejdůležitější. Jde  

o zprostředkování zaměstnání agenturou prostřednictvím uzavření pracovního poměru nebo 

dohody o pracovní činnosti mezi FO a agenturou za účelem výkonu práce u jiné PO či FO 

(uživatele), tento výkon práce mívá charakter dočasného přidělení.  

V rámci novely ZoZ se zakazuje, aby agentura dočasně přidělovala k výkonu práce 

zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, držitelem ZK, MK nebo kterému 

bylo vydáno povolení k zaměstnání. Což v praxi znamená zákaz zaměstnávání cizinců ze 

třetích zemí prostřednictvím agentur práce, což má dle vyjádření MPSV
36

 sloužit k ochraně 

cizinců před podvodnými agenturami, cizince prý podniky zaměstnají přímo samy. Toto je 

ovšem nejen podle asociace pracovních agentur
37

 zcela scestná myšlenka a ve svém důsledku 

povede opatření k nárůstu nelegálního zaměstnávání. Nicméně alespoň platnost povolení 

k zaměstnání bude zachována po dobu, na kterou bylo vydáno. 

Ustanovení vyplývající pro zahraniční agenturu a tuzemského uživatele platí jen v tom 

případě, že si strany výslovně zvolí, že se budou řídit českým právem (viz Kapitola č. 2.10 

Rozhodné právo a volba práva), s výjimkou popsanou níže. 

Aby mohla agentura přidělit FO uživateli, musí s ním uzavřít písemnou dohodu  

o dočasném přidělení zaměstnance, tato obsahuje údaje dané § 308 ZP. Konkrétního 

zaměstnance pak uživateli k dočasnému výkonu práce přiděluje na základě písemného 

pokynu, co by mělo být zejména jeho obsahem je uváděno v následujícím § 309 ZP. 

Velmi podstatnou se jeví zásada, podle níž zaměstnanci dočasně přidělení agenturou 

zaměstnavateli nesmějí mít horší mzdové (platové) a pracovní podmínky než ostatní 

srovnatelní zaměstnanci zaměstnavatele, což je kladeno za úkol jak agentuře, tak uživateli. 

Agentura je na žádost dočasně přiděleného zaměstnance ale i, pokud to zjistí jinak, povinna 

zajistit rovné zacházení. Toto ustanovení bude platit i v případě, že se zahraniční agentura 
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vysílající v rámci nadnárodního poskytování služeb občana z jiného členského státu EU 

nebude řídit právem ČR (jak vyplývá z § 319 písm. g) ZP) pokud je pro vyslaného 

zaměstnance česká úprava výhodnější (viz Kapitola č. 2.2.3 Vysílání zaměstnanců v rámci 

EU, EHP a Švýcarska).  

Agentury mohou zprostředkování zaměstnání provádět bezplatně i za úhradu, tuto 

ovšem nemohou přijmout od zaměstnance, taktéž jsou zakázány srážky ze mzdy nebo odměny 

zaměstnance (a to i uživatelem). Agentura musí mít sjednáno pojištění pro případ svého  

i uživatelova úpadku, dále vede dle ZoZ stanovenou evidenci a podává zprávy generálnímu 

ředitelství ÚP. Vláda může stanovit nařízením druhy prací, které agentura nemůže 

zprostředkovávat.
38

 

Agentura nesmí přidělovat téhož zaměstnance témuž uživateli na dobu delší jak  

12 kalendářních měsíců po sobě, ledaže o to agenturu požádá sám zaměstnanec nebo jde  

o náhradu za dobu zaměstnankyně čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou (v tomto 

případě samozřejmě i zaměstnance). Přidělení končí uplynutím doby, na níž bylo sjednáno 

nebo dohodou mezi agenturou a zaměstnancem, eventuelně jednostranným prohlášením 

uživatele nebo zaměstnance podle podmínek v dohodě o přidělení. 

Jestliže se vyskytnou spory ohledně pracovních nároků a podmínek, může být 

zahájeno soudní řízení v členském státě, na jehož území je pracovník vysílán, bez dotčení 

práva podat žalobu i v dalším členském státě.  

2.5 Zákaz diskriminace 

Velmi důležitým a diskutovaným tématem je na poli zaměstnávání diskriminace. Není 

jistě obtížné si představit, že obzvláště cizinci mohou být terčem diskriminace hned z celé 

řady důvodů. Těmito důvody může být zejména rasový nebo etnický původ, národnost, státní 

občanství, sociální původ, rod, jazyk, náboženství či víra, ale i ostatní – pohlaví, sexuální 

orientace, zdravotní stav, věk, majetek, manželský a rodinný stav nebo povinnost k rodině, 

politické nebo jiné smýšlení, členství a činnosti v politických stranách či politických hnutích, 

v oborových organizacích, organizacích zaměstnavatelů. Diskriminace, ať už přímá či 

nepřímá, stejně jako obtěžování
39

, je pro všechny tyto důvody prostřednictvím § 4 ZoZ 

zakázána.  
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Diskriminací se rozumí i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání 

nátlaku směřujícího k diskriminaci, není jí ale rozdílné zacházení, pokud to vyplývá z povahy 

zaměstnání nebo některý z důvodů je-li rozhodujícím, nezbytným požadavkem pro výkon 

zaměstnání. Taktéž se za diskriminaci nepovažují zákonem stanovená opatření. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole věnované zaměstnávání „evropských“ občanů, neplatí 

ani pro ně zákaz diskriminace pro vykonávání funkce ve státní službě a taktéž za ni není 

považována řádná znalost jazyka státu zaměstnání, když to vyplývá z povahy tohoto 

zaměstnání. Praxí, příslušnými rozhodnutími Soudního dvora a sdělením Komise, které blíže 

rozvádí např. Týč,
40

 se ustálilo, že nerovnost v zaměstnání ve státní službě je možná jen 

v případě přijímání do dané funkce, nikoli až v jejím průběhu a za výkon takovéto činnosti 

nelze zásadně chápat služby ve zdravotnictví, školství, výzkumných ústavech nevojenského 

určení a v institucích pověřených správou obchodních služeb. 

Všichni účastníci právních vztahů v oblasti zaměstnávání (podle § 3 odst. 1 písm.  

a), b) a d) ZoZ) musí zajišťovat rovné zacházení se všemi FO, které uplatňují právo na 

zaměstnání.  Nerovným zacházením není takové zacházení, o němž to výslovně stanoví 

právní předpisy. 

Pokud dojde při uplatňování práva na zaměstnání k porušení práv a povinností 

plynoucích z rovného zacházení nebo k diskriminaci, může se FO domáhat upuštění od tohoto 

porušování, odstranění následků porušování a přiměřeného zadostiučinění. Současně má FO 

právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích v tom případě, kdy byla ve značné míře 

snížena její důstojnost či vážnost a zmíněná náprava nebyla postačující. Výši náhrady určuje 

na návrh FO soud. 

Ochrany podle ZoZ mohou požívat všechny osoby způsobilé v ČR vykonávat práci, 

stejně tak se na ně vážou ustanovení ZP, kde je navíc zdůrazněno, že zaměstnavatelé musí 

zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci v oblasti pracovních podmínek, odměňování 

atd. (§ 16 a § 17 ZP). Pro „evropské“ občany navíc platí ustanovení zákona č. 198/2009 Sb.,  

o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminačního zákona), kde je problematika 

rozebírána podrobněji. Právní prostředky ochrany před diskriminací jsou však v konečném 

důsledku pro FO totožné.  

                                                                                                                                                         
druhou. Obtěžování je jednání, vnímané jako urážlivé, nevhodné, vedoucí ke snížení důstojnosti FO anebo 

k vytvoření nepřátelského prostředí, podrobnosti viz § 4 odst. 5 až 9 ZoZ. 
40

 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vyd. Praha: Leges. 2010. 304 s. ISBN 978-80-

87212-60-8. 
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2.6 Odměňování za práci 

Pokud se pracovněprávní vztah řídí českým právem, je i mzda (plat nebo odměna) 

zaměstnanci poskytována v souladu s českými předpisy (konkrétně se řídí § 109 až § 150 ZP), 

kdy pracovní podmínky, včetně mzdových mají být rovné s jinými zaměstnanci na 

srovnatelné pozici. Pokud se při zaměstnávání cizince postupuje podle cizího práva, tato 

zásada neplatí. 

Jestliže se pracovněprávní vztah řídí naším právem, pak se podle ZP mzda či plat 

povinně vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích (českých korunách). Splatnost a výplata 

odměny z dohody, za pracovní pohotovost a náhrady mzdy či platu je obdobná podmínkám, 

jimiž se řídí výplata a splatnost mzdy nebo platu, zaměstnavatel se ale může se zaměstnancem 

dohodnout jinak, což znamená, že je v tomto případě přípustná i výplata částky v cizí měně. 

Podle Šubrta
41

 nemá zaměstnavatel zákonnou povinnost poukazovat mzdu či plat 

zaměstnance na jeho bankovní účet v cizině, není však bráněno dohodnout se jinak. 

V případě, že by cizinec požadoval provádět srážky ze mzdy do zahraničí po 

tuzemském zaměstnavateli, nemá na to tedy nárok, jiná situace ale nastane, pokud by o to 

žádal občan z členského státu EU a zároveň by bylo v ČR prohlášeno na návrh kterékoli 

zúčastněné strany (u příslušného okresního soudu v ČR nebo soudního exekutora) za 

vykonatelné.
42

 

2.7 Správní delikty  

Správní delikty, přestupky a pokuty za ně v oblasti zaměstnávání jsou upraveny  

§ 139 až § 141b ZoZ. 

Cizinci může být uložena pokuta do výše 100 000 Kč za práci vykonávanou 

v pracovněprávním vztahu bez povolení k zaměstnání nebo v rozporu s vydaným povolením, 

pakliže je vyžadováno. 

FO, jenž umožní výkon nelegální práce, se dopustí přestupku, za který může být 

pokutována do výše 500 000 Kč, jestliže nebude plnit oznamovací povinnost nebo nepovede 

evidenci podle ZoZ (viz Kapitola č. 2.13 Evidence cizinců a občanů EU), hrozí jí pokuta do 

výše 100 000 Kč. Pokud umožní výkon nelegální práce PO, dopustí se správního deliktu, jenž 

                                                 
41

 BOUŠKOVÁ, Petra aj. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do zahraničí. Olomouc: Anag, 

2009. 253 s. ISBN 978-80-7263-525-2. 
42

 Tento princip funguje opět na základě nařízení Rady 44/2001/ES o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními 

orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech – sdělení č. 209/1993 Sb. je další 

právní dokument, který upravuje uznávání a vykonávání rozhodnutí soudů majetkové povahy 

v občanskoprávních věcech a rozhodčí nálezy mezi subjekty z ČR a SR. 
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lze pokutovat částkou až 10 000 000 Kč, nejméně však 250 000 Kč. V případě, že nepovede 

zákonem stanovenou evidenci nebo nebude plnit oznamovací povinnost, může být 

pokutována stejnou částkou jako FO za stejný nedostatek. 

Správní delikty jsou projednávány v prvním stupni Státním úřadem inspekce práce 

nebo oblastními inspektoráty práce. 

Za úhradu pokuty uložené za umožnění výkonu nelegální práce ručí ta PO nebo FO, 

které PO nebo FO, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce (konkrétně bez povolení 

k pobytu), poskytla v rámci obchodního vztahu plnění (přímo jako subdodavatel nebo 

prostřednictvím jiné osoby). Stejně ručí i prostředník. Ručení vznikne jen tehdy, když  

o nelegální práci dané osoby věděly nebo při vynaložení náležité péče vědět mohly a měly.  

O tom, zda ručení vzniklo a kdo je ručitelem, vydá ÚP rozhodnutí ve správním řízení, jež je 

možné zahájit nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty 

za přestupek či správní delikt. 

PO nebo FO, které byla pravomocně uložena pokuta za umožnění nelegální práce, je 

povinna uhradit cizinci, který vykonával práci, dlužnou odměnu; dále částku odpovídající 

součtu částek za pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a na pojistné na sociální 

zabezpečení, jež by byla jinak povinna odvést (obé včetně penále). Taktéž musí pokrýt 

náklady související s doručením dlužné odměny cizinci i do státu, jehož je cizinec občanem 

(popř. do státu posledního trvalého bydliště, jedná-li se o osobu bez státní příslušnosti anebo 

do státu, kde má povolen pobyt). Má se za to, že cizinci přísluší dlužná odměna ve výši 

základní měsíční sazby minimální mzdy za každý měsíc trvání výkonu nelegální práce a také 

se má za to, že cizinec vykonával práci 3 měsíce. Ručení probíhá na stejném principu jako 

v předešlém případě.  

2.8 Rozhodné právo a volba práva 

Pracovněprávní vztahy, ať už pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo  

o pracovní činnosti se výlučně řídí zákonem č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poměry 

z pracovní smlouvy řídí právem uplatňovaným v místě, kde pracovník vykonává práci, pokud 

se tedy účastníci nedohodnou jinak.  

Jestliže však pracovník vykonává práci v jednom státě na základě pracovního poměru 

uzavřeného s organizací sídlící v jiném státě, rozhodným právem je právo sídla organizace, 

pokud tedy nejde o osobu, která má bydliště ve státě výkonu práce (pak se řídí právem státu, 

kde vykonává práci). Pro zaměstnance dopravních podniků je směrodatné právo místa 
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registrace dopravního podniku, bez možnosti volby práva (u dopravy námořní právo státu 

vlajky, pod níž se doprava provozuje). 

Práce zaměstnance s bydlištěm v cizině a zahraničním zaměstnavatelem vykonávaná 

v ČR (vyslaného zaměstnance) se řídí právem sídla zaměstnavatele (volba jiného práva je 

možná, pokud to je dovoleno právním řádem daného státu). Pokud však jde o zaměstnance 

vyslané k výkonu práce v ČR z členského státu EU, (EHP či Švýcarska) částečně se na něj 

vztahuje česká pracovněprávní úprava (jak je popsáno v Kapitole č. 2.3 Vysílání zaměstnanců 

v rámci EU, EHP a Švýcarska). 

2.9 Soudní pravomoc 

Podle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním je dovoleno, aby 

v právních vztazích s cizím prvkem byla taktéž volena soudní pravomoc, a sice odlišně od 

rozhodného práva, kterým se právní vztah řídí. Čili je možné se např. dohodnout, že případné 

spory mezi českým zaměstnavatelem a zaměstnancem z ciziny, budou řešeny v ČR, pakliže 

by rozhodným právem bylo zvoleno právo zahraniční, budou české soudy rozhodovat podle 

tohoto práva. 

Jestliže bude řešen spor mezi tuzemským zaměstnavatelem a pracovníkem z EU
43

, má 

zaměstnanec právo vybrat si místo, kde se bude o tomto sporu rozhodovat, může to být buď 

v místě sídla zaměstnavatele, nebo ve státě, kde obvykle pracuje. Totéž platí i v případě, že 

bude zaměstnavatelem vyslán k výkonu práce v rámci EU. Zaměstnavatel však může 

zaměstnance (z EU) žalovat jen u soudu ve státě, v němž má zaměstnanec bydliště.  

2.10 Sociální zabezpečení a sociální pomoc 

2.10.1 Nemocenské a důchodové pojištění 

Systém nemocenského i důchodového zabezpečení ČR je, co se týče dotčených osob, 

ať už tuzemských či zahraničních, v zásadě neutrální a přistupuje se k nim v podstatě jako 

k občanům ČR. Kritériem účasti na pojištění je výdělečná činnost (dle podmínek uvedených  

v § 5 až § 10 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

a § 5 až § 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů), pobytový status nehraje žádnou roli. 

                                                 
43

 Toto řešení vyplývá z nařízení Rady 44/2001/ES o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 

v občanských a obchodních věcech. 
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Přece jen zde však existuje jedna výjimka týkající se přiznání plného invalidního 

důchodu v mimořádných případech podle § 42 zákona o důchodovém pojištění, kdy je pro 

vznik nároku důchodu vyžadován trvalý pobyt na území ČR.  

V případě, že zde bude chtít získat nárok, např. na starobní důchod, zaměstnanec 

z některého nečlenského státu EU, se kterým nemá ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu  

o sociálním pojištění, je ve značné nevýhodě oproti ostatním zaměstnancům, jelikož dosáhne 

délky trvání pojištění potřebné k uznání důchodu za delší dobu. Ovšem ani u osob ze třetích 

států majících uzavřenou příslušnou smlouvu s ČR není všechna odpracovaná doba 

v zahraničí započítávána jako by pracoval v ČR, jak poukazuje Trbola.
44

 Především se 

uplatňuje tzv. dílčení důchodu, kdy je osobě přiznána část odpracovaných let na našem území 

a o zbytek si musí zaměstnanec požádat ve státě předchozího zaměstnání.  

2.10.2 Sociální dávky 

Cizinci ze třetích zemí mají nárok na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení 

a pomoci na základě získání trvalého pobytu. Nárok na sociální podporu mají ale také ti, kteří 

zde pobývají na základně ZPC nebo zákona o azylu nejméně 365 dní ode dne ohlášení.  

A poslední výjimkou je dávka mimořádné okamžité pomoci, na níž mají nárok všichni cizinci. 

2.10.3 Veřejné zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění je na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění 

veřejnoprávní, čili komplexní, všeobecné a solidární. Účast v systému veřejného zdravotního 

pojištění se zakládá na různých pramenech práva, zde je stěžejní poznamenat, že všechny 

zaměstnané osoby, i ty zahraniční jsou jeho součástí.  

2.10.4 Soukromé zdravotní pojištění 

Jak již bylo v práci zmíněno, pokud cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání 

(nebo ZK či MK), musí si na dobu, než jej získá a po kterou bude pobývat na území ČR, 

uzavřít cestovní zdravotní pojištění, to samé platí při prodlužování pobytu. Konkrétně se tato 

povinnost řídí § 180 ZPC. Ze zákona však nevyplývá povinnost pro pojišťovnu pojistnou 

smlouvu uzavřít. Navíc musí být cizinec dle § 103 písm. r) ZPC schopen při případné 

pobytové kontrole prokázat, že je zajištěna úhrada nákladů zdravotní péče.  
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 RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a Robert TRBOLA. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. I., 

Integrační politika. Brno: Barrister & Principal, 2011. 184 s. ISBN 978-80-87474-19-8. 
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2.11 Evidence cizinců a občanů EU  

Zvláště pro účely kontroly, sledování a vyhodnocování situace na trhu práce mají 

zaměstnavatelé a krajské pobočky ÚP na základě § 102 ZoZ povinnost evidovat různé údaje  

o zahraničních zaměstnancích pracujících v ČR.  

Evidenci „evropských“ občanů, kteří nastoupili do zaměstnání, dále všech cizinců, 

kteří jsou držiteli povolení k zaměstnání, ZK či MK, včetně cizinců, u kterých se nevyžaduje 

povolení k zaměstnání, kromě těch, jež jsou uvedeni pod § 98 písm. f) až i) ZoZ, vede krajská 

pobočka ÚP. Shromažďuje o nich všechny údaje dané § 92 odst. 3, konkrétně: identifikační 

údaje cizince; místo výkonu práce; druh práce; identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož 

má cizinec vykonávat zaměstnání; dobu, na kterou se vydává povolení k zaměstnání a další 

údaje nezbytné pro výkon zaměstnání. 

Navíc evidence krajské pobočky ÚP obsahuje pohlaví těchto osob, jejich zařazení do 

odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání  

a vzdělání, jež je požadováno pro výkon povolání. 

Zaměstnavatel musí vést evidenci občanů EU, EHP a Švýcarska a rodinných 

příslušníků a cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni zahraničním 

zaměstnavatelem k výkonu práce. V evidenci musí být údaje obsažené v § 91 odst. 1 písm.  

a), b), c) a e) ZoZ, (viz dílčí kapitola 2.4.1 a) Podání a náležitosti žádosti o povolení 

k zaměstnání), pak také informace popsané v odstavci výše a nadto dobu, na kterou bylo 

cizinci vydáno povolení k zaměstnání a povolen pobyt, den nástupu a skončení zaměstnání 

nebo vyslání k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem. 

Jak zmiňuje Boušková,
45

 neexistuje žádná předepsaná forma vedení této evidence 

zaměstnavateli, ovšem kdykoli by měly být údaje z ní k dispozici pro případnou kontrolu  

a přirozeně s totožným obsahem jako ty, jež jsou nahlášeny krajské pobočce ÚP. 

Tyto osobní údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, z pohledu tohoto zákona je celá řada údajů obsažených 

v těchto evidencích citlivými údaji, a tak zpracování, shromažďování, uchovávání a likvidace 

osobních údajů podléhá tomuto zákonu. Zákonodárce prostřednictvím ZoZ upozorňuje, že 

údaje z těchto evidencí je možné sdělovat jen za předpokladu, že k tomu dají dotyčné osoby 

písemný souhlas anebo že tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva 

(odsouhlasená Parlamentem a pro ČR závazná). 
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Praktický význam má tato evidence pro zahraniční občany pracující na území ČR 

především ve spojení se vznikem případných nároků plynoucích ze zaměstnání. Jak uvádí 

Steinichová,
46

 ti cizinci, kteří jsou vyjmuti z této povinnosti (vyjmenovaní v § 98 písm. f) až  

i) ZoZ), pobývají na území ČR velmi krátkou dobu (členové záchranných jednotek  

a zaměstnanci v mezinárodní přepravě), ostatní jsou „registrováni“ pomocí jiného zvláštního 

způsobu. 

2.12 Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost na úseku zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí je vykonávána 

v souladu s § 125 a § 126 ZoZ Státním úřadem inspekce práce, oblastními inspektoráty práce 

a celními úřady. 

Tyto kontrolní orgány jsou oprávněny kontrolovat, jestli cizinec vykonává práci pro 

FO nebo PO na základě pracovněprávního vztahu (příp. jiné smlouvy) a jestli ji vykonává 

v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, ZK nebo MK, jsou-li vyžadovány. Též 

kontrolují zaměstnavatele (FO i PO), kteří uzavřeli smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, 

na základě které byly zahraniční osoby vyslány na území ČR k plnění úkolů vyplývajících 

z dané smlouvy. 

Celní úřady dále kontrolují, zda zaměstnavatelé dodržují oznamovací povinnost vůči 

krajským pobočkám ÚP plynoucí ze zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Celní úřady  

o výsledcích kontrol podávají informace příslušným oblastním inspektorátům práce  

a předávají jim podklady pro zahájení správního řízení a uložení pokuty. 

Pro účely druhé kontroly poskytuje MPSV způsobem umožňujícím dálkový přístup 

celním úřadům informaci o povoleních k zaměstnání, které vydal ÚP, o písemných 

informacích týkajících se cizinců, občanů EU, jejich rodinných příslušníků a rodinných 

příslušníků občanů ČR (v rozsahu uvedeném v § 87, § 88 a § 92 odst. 3 ZoZ). 

FO (zdržující se na pracovišti zaměstnavatele a vykonávající pro něj práci) mají 

povinnost kontrolním orgánům předložit osvědčení o své totožnosti i prokázání, že 

vykonávají práci na základě pracovní či jiné smlouvy a cizinci navíc povolení k zaměstnání, 

ZK či MK, pokud jej na základě zákona musí mít. Pokud tuto povinnost nesplní, má kontrolní 

orgán právo uložit i opakovaně pořádkovou pokutu do výše 10 000 Kč, v součtu ale může 

maximálně činit 100 000 Kč.  

                                                 
46

 STEINICHOVÁ Ladislava, aj. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR,  

a. s. 2010. 316 s. ISBN 978-80-7357-501-4. 



35 

 

Zaměstnavatel (PO či FO) je v místě pracoviště povinen mít kopie dokladu 

prokazující existenci pracovněprávního vztahu jakož i dokladu potvrzujícího oprávněnost 

pobytu cizince v ČR a být schopen je předložit ke kontrole. 

2.13 Národní opatření v oblasti zaměstnávání 

Poslední § 103 ZoZ se týká možnosti využití pozastavení uplatňování předpisů ES 

v oblasti přístupu na trh práce. Hovoříme o tzv. přechodném období na volný pohyb 

pracovníků, cílem není zabránit migraci občanů členských států EU, ale pouze ji regulovat. 

 Jestliže je dovoleno mezinárodní smlouvou (ratifikovanou Parlamentem a závaznou 

pro ČR) nebo právem ES zcela nebo částečně pozastavit uplatňování předpisů ES týkajících 

se přístupu na trh práce, může vláda za podmínek stanovených touto smlouvou nebo 

předpisem stanovit nařízením, vůči kterému státu a v jakém rozsahu ČR využije této 

možnosti. Za stejných podmínek může vláda opět nařízením stanovit podmínky přístupu na 

trh práce pro příslušníky dotčeného státu. 

Použití přechodného období ze strany ČR může být reciproční reakcí na zavedení 

přechodného období ze strany členského státu nebo samostatné zavedení vůči novým 

členským státům, pokud by jejich státní příslušníci představovali vážné narušení trhu práce 

v ČR anebo se předvídá takové narušení, které by mohlo být způsobilé ohrozit životní úroveň 

či úroveň zaměstnanosti v dané oblasti nebo povolání závažným způsobem. Toto opatření je 

možné použít jen v nezbytně možném rozsahu a období. Velmi důležitá je proto rychlost 

zavádění a zrušení přechodného období ze strany členského státu.
47

 

Nejedná se v současnosti o využívaný institut, poslední přechodné období skončilo  

1. 5. 2011, kdy zbývající státy EU – Rakousko a Německo přestalo chránit svůj pracovní trh 

před levnou pracovní silou z nových členských zemí. 
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3 Analýza zaměstnávání cizinců v okrese Vyškov 

Nyní se dostáváme k praktické části práce věnující se situaci na trhu práce, se 

zaměřením především na občany ze zahraničí v okrese Vyškov. Nejprve budou krátce 

popsána zařízení věnující se problematice migrace a potažmo zaměstnávání cizinců s důrazem 

na souvztažnost s oblastí Vyškovska, posléze budou nastíněny poměry v tomto okrese co do 

souvislosti s trhem práce a nakonec přijde na řadu vlastní analýza dat.  

3.1 Instituce působící v oblasti zaměstnávání cizinců se souvztažností 

k Jihomoravskému kraji 

3.1.1 Úřad práce 

Zřízení Úřadu práce je zakotveno v zákoně č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České 

republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ÚP ČR). 1. 4. 2011 došlo k reorganizaci 

původních, tj. okresních ÚP. Všechny úkoly v oblasti zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při 

platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a další přešly do působnosti ÚP 

ČR, tento je provádí prostřednictvím generálního ředitelství a krajských poboček ÚP (tak jak 

bylo nastíněno v kapitole pojednávající o základních pojmech).  

Krajské pobočky ÚP působí v oblastech shodných s územním členěním krajů podle 

ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (ústavního zákona  

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 

zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky). Správní obvod okresu 

Vyškov spadá pod krajskou pobočku v Brně.
48

 

Náplň činnosti krajských poboček je popsána v §8a ZoZ, s ohledem na zpracovávané 

téma vyzdvihněme např. zpracovávání koncepce vývoje zaměstnanosti v daném obvodu, 

statistiky, rozbory a výhledy, soustavné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce  

a přijímání opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce, opatření na podporu a dosažení 

rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, 

poskytování informací Státnímu úřadu inspekce práce o vysílaných FO k výkonu práce v ČR 

a PO a FO, k nimž byly vyslány a mnohé další. 

Krajské pobočky jsou dále členěny na kontaktní pracoviště krajských poboček ÚP, 

která vznikla reorganizací původních ÚP a jejich kontaktních míst. Jedná se o pověřená 
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kontaktní místa veřejné správy, která ÚP může stanovit podle § 7a ZoZ a podle určení ÚP 

jsou prostřednictvím těchto míst činěny dané úkony. 

I když zanikly původní okresní ÚP a některé úkoly, jež měly být prostřednictvím nich 

plněny, byly přesunuty na krajské pobočky ÚP, územní dělení na okresy i nadále trvá. 

Vykazování statistik již ovšem spadá pod krajské pobočky, což vede k méně konkrétním 

závěrům v jednotlivých okresech. Jaké území patří pod vyškovský okres nalézt v kapitole  

č. 3.2 Charakteristika okresu Vyškov. 

V okrese Vyškov se nachází pět kontaktních pracovišť, přirozeně v samotném 

Vyškově, dále v Bučovicích a Slavkově u Brna, kde jsou zajišťovány služby zprostředkování 

zaměstnání, státní sociální podpory, hmotné nouze, sociální služby a příspěvky na péči  

a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Služeb v oblasti hmotné nouze mohou občané 

navíc využít v Ivanovicích na Hané a Rousínově. 

Spolupráce na trhu práce je posilována poradními sbory vytvářenými ÚP, složenými 

zejména ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, územních 

samosprávných celků apod. Tyto poradní sbory přispívají ke koordinaci státní politiky 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v příslušných správních obvodech. Pronášejí 

stanoviska ohledně programů rekvalifikace, opatření na podporu rovného zacházení FO 

uplatňujících právo na zaměstnání, organizace poradenských činností atd. 

3.1.2 Další státní instituce  

V rámci rezortu MPSV působí mimo ÚP taktéž Česká správa sociálního 

zabezpečení (dále jen ČSSZ) a Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP), jimi pověřené 

osoby provádí mj. kontrolní činnost v oblasti nelegálního zaměstnávání. Kontrolní akce 

mohou probíhat individuálně, někdy ovšem též celoplošně na celém území ČR. Díky projektu 

financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
49

 probíhá lepší příprava 

a realizace opatření, jež vede k omezení nelegálního zaměstnávání zahraničních občanů  

(i občanů ČR), ústící v systémové sjednocení kontrolní činnosti a její zefektivnění, což 

umožňuje realizaci plánovaných 200 000 kontrol v resortu ročně. 

SÚIP pro Jihomoravský kraj (dále jen JMK) a Zlínský kraj sídlí v Brně, ovšem 

poradenských a informačních služeb v oblasti inspekce práce lze využít i na okresních 

kontaktních pracovištích ÚP, tj. i na pracovišti ve Vyškově. ČSSZ pak ve vyškovském okrese 

provozuje Okresní správu sociálního zabezpečení Vyškov. 
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Dohled nad legálností pobytu a zaměstnávání cizinců dále obstarává Policie ČR, 

Odbor azylové a migrační politiky spadající pod MV a Celní správa ČR podřízená 

Ministerstvu financí ČR. Zodpovědnost za provádění kontrol nese v námi zkoumaném 

teritoriu Krajské ředitelství policie JMK, kde byl nedávno zřízen pod útvarem služeb 

cizinecké policie i odbor cizinecké policie, kde působí pobytové agendy (pro vyškovský 

okres se sídlem v Brně), které např. ověřují pozvání cizince do ČR nebo kde zahraniční 

občané ohlašují místo pobytu.
50

 

Odbor azylové a migrační politiky např. posuzuje žádosti o prodloužení pobytové 

karty cizince apod. Tyto úlohy jsou pro okres Vyškov obstarávány Regionálním oddělením 

pobytu cizinců Brno. 

Celní správa ČR má pravomoc kontrolovat pobyt a pracovní činnost „neevropských“ 

občanů. Pokud celníci zjistí porušení ZPC, podávají hlášení nejbližšímu policejnímu útvaru. 

Celní ředitelství v Jihomoravském kraji sídlí jak jinak než v Brně, dále je v tomto kraji  

7 celních úřadů, z toho jeden i ve Vyškově. 

Další státní institucí může být odbor školství krajského úřadu místně příslušného 

podle bydliště žadatele o nostrifikaci od základního po vyšší odborné vzdělání, patřící pod 

MŠMT. Krajský úřad v Jihomoravském kraji pochopitelně sídlí v Brně, detašované pracoviště 

v okrese Vyškov není zřízeno. 

Pod vedením MZV funguje v zahraničí v současné době 110 ZÚ, prostřednictvím 

nichž je kupř. za určitých podmínek zajišťováno podávání žádostí o ZK a MK. Samozřejmě 

se cizinci mohou setkat ještě s celou řadou dalších institucí. 

3.1.3 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 

Toto regionální integrační centrum je jako jediné realizované Jihomoravským krajem 

(ve spolupráci s pěti partnery), který je v rámci své působnosti aktivně zapojen do formování 

integrační politiky.
51

 Jestliže má být politika integrace efektivní, je nezbytně nutné přenést ji 

na regionální a lokální úroveň, jak vyplývá z usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2011 č. 99, 

k aktualizované Koncepci integrace cizinců na území ČR, jelikož integrace cizinců probíhá 

především v místech pobytu a pracovních aktivit cizince. Aktivní role místní a regionální 
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samosprávy vytváří nezbytný předpoklad pro začlenění cizinců a jejich bezkonfliktní soužití 

ve společnosti. 

Toto centrum (ostatně jako další regionální centra na podporu integrace v jiných 

krajích) poskytuje osobám ze třetích zemí služby jako sociálně právní poradenství, socio-

kulturní kurzy, dále kurzy českého jazyka a počítačové, aktivity pro děti a mládež, terénní 

sociální práce, je samozřejmě informačním centrem a podporuje multikulturní aktivity. Vše 

probíhá bezplatně.  

3.1.4 Nestátní neziskové organizace působící v Jihomoravském kraji 

Pro cizince z třetích zemí existuje ještě celá řada organizací a poraden, kam se mohou 

obrátit s problémy a dotazy, konkrétně v JMK, kde je komunikace pro cizince pobývající ve 

vyškovském okrese jistě nejsnazší, sídlí tři organizace zabývající se pomocí cizinců v rámci 

své hlavní činnosti: Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení občanů zabývajících se 

emigranty, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu a Diecézní charita Brno (která 

poskytuje poradenství i mimo Brno – v Hodoníně, Břeclavi a Blansku). Všechny tyto 

organizace jsou součástí Jihomoravského regionálního centra. Vedle těchto organizací v JMK 

působí ještě další, které se zabývají pomocí cizinců jen jako okrajovou záležitostí, navíc zde 

působí též organizace cizinců, např. Ukrajinské matky, o. s.  

Dalších nestátních neziskových organizací působících v oblasti integrace cizinců jsou 

desítky, většina sídlí v Praze, jak by se dalo očekávat. Ale není důvod, proč by cizinci 

nemohli být v kontaktu i s nimi, zejména prostřednictvím internetu. Vzhledem k regionálním 

odlišnostem, je však žádoucí, aby byla integrace uskutečňována zvláště na úrovni regionální, 

jak již bylo zmíněno výše.  

Vzhledem k široké oblasti působnosti a významu není bezúčelné uvést ještě jedno 

sdružení, kterým je Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR. 

V současné době jej tvoří 8 různých organizací. Aktivně se podílí na tvorbě migrační 

politiky a provádí osvětu veřejnosti ohledně situace migrantů v českém i evropském kontextu, 

koordinuje reakce členských organizací na aktuální migrační dění. Stará se o vzdělávání 

pracovníků členských organizací, podporuje výměnu informací mezi neziskovými 

organizacemi a veřejnou správou v oblasti migrace a v neposlední řadě zajišťuje medializaci 

případů migrantů, jejichž práva byla závažným způsobem porušena. 

Tyto organizace mají na starosti celou řadu projektů, ať už s celorepublikovou 

působností nebo se zaměřením na určitou zeměpisnou oblast v ČR, často též spolupracují na 
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mezinárodní úrovni. Je pro ně typické, že se věnují převážně otázce integrace osob (přirozeně 

velký důraz je kladen na pracovní příležitosti) ze třetích zemí v ČR.  

3.2 Charakteristika okresu Vyškov 

Okres Vyškov se svou rozlohou 876 km
2 

a počtem obyvatel 89 334
52

 (k 31. 12. 2011) 

patří ke třetímu nejmenšímu okresu v JMK, nejméně početnému a zároveň 2. nejméně 

zalidněnému (hned po okrese Znojmo). Nachází se zde 80 obcí, z toho 5 měst (3 s rozšířenou 

působností: okresní – Vyškov, Bučovice a Slavkov u Brna; Ivanovice na Hané a Rousínov 

jsou obcemi s pověřeným obecním úřadem). Oblast se dá dále rozdělit na mikroregiony
53

 

Vyškovsko, Bučovicko a Slavkovsko. 

Vyškovský okres sousedí s jihomoravskými okresy Blansko, Brno-venkov, Břeclav  

a Hodonín, dále s okresem Olomouckého kraje – prostějovským a taktéž s okresem Kroměříž, 

ten patří pod kraj Zlínský. I když bezprostředně nesousedí s okresem Brno-město, jeho 

blízkost a poměrně dobrá dopravní obslužnost je příčinou toho, že mnoho lidí je právě 

zaměstnáno zde. Taktéž se hlavně do Brna, kde je více pracovních příležitostí, soustřeďuje 

značná část zahraničních občanů.  

Jak je vidět níže v Tabulce č. 3.2.1, působí ve vyškovském okrese 19 347 

ekonomických subjektů, převážně tedy zaměstnavatelů. Tak jako zřejmě všude, FO výrazně 

převažují nad PO. Nejvíce zaměstnavatelů je koncentrováno v mikroregionu Vyškov, což se 

odráží i na nejnižší míře nezaměstnanosti v okrese (nejhůře je na tom po této stránce 

mikroregion Bučovicko).  

Značná část podniků je soustředěna do dvou průmyslových zón přímo ve Vyškově, 

další se nachází v jihovýchodní části okresu (v Brankovicích). Největším samostatným 

zaměstnavatelským subjektem je společnost EDP, s. r. o. s výrobním závodem v Komořanech 

a Rousínově, jihozápadně od Vyškova. Významnými zaměstnavateli v nevýrobní oblasti je 

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace a Ministerstvo obrany ČR (zhruba pětina rozlohy 

okresu je tvořena vojenským újezdem Březina).   

V porovnání s většinou ostatních okresů JMK, není ve vyškovském tak vysoká 

poptávka po sezónních zaměstnancích, jako v jižněji položených oblastech. Je to způsobeno 

absencí velkého objemu ploch, na nichž by se sklízely ručně plodiny, více než polovina území 

je stále tvořena zemědělskou půdou (převážně ornou). Nachází se zde tedy spíše větší 
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 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Okres Vyškov. [online] ČSÚ [20. 3. 2012]. Dostupné  

z: http://www.brno.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/cr_vybranych_ukazatelu_vyskov. 
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 Podle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jde o územně ucelené oblasti vymezené 

přírodními nebo technickými či historickými vlastnostmi. Jedná se o území, kde několik obcí propojuje své 

zájmy, což vede k požadovaným změnám v tomto území.  
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zemědělské podniky zabývající se především pěstováním obilnin, řepky a luštěnin a chovem 

jatečních zvířat. Nejvýznamnějšími jsou zde v této sféře podnik Rostěnice, a. s. a ZOD Haná, 

družstvo.  

Průmyslově zemědělský charakter byl pro vyškovský okres vždy typický, jak je 

potvrzováno i statistikami Českého statistického úřadu
54

 (dále jen ČSÚ), přičemž nejvíce lidí 

pracuje v průmyslu, následuje stavebnictví a zemědělství. Vychází to také ze zeměpisného 

umístění a historického vývoje na Hané, kam prakticky celý okres patří.  

3.2.1 Stručné porovnání s ostatními okresy Jihomoravského kraje 

Vzhledem k úzké provázanosti zkoumaného okresu s vývojem v JMK a taktéž 

přesunu povinnosti tvorby statistik na krajskou pobočku v Brně, je do textu zařezena níže 

umístěná tabulka, kde je možné vidět, jaké rozdíly panují mezi jednotlivými okresy JMK. Ač 

jsou zde uvedené údaje statického charakteru, pro účely této kapitoly jsou jistě postačující.  

Pokud jde o míru registrované zaměstnanosti,
55

 celorepublikově v daném období 

dosáhla 8,1 %,
56

 průměrná nezaměstnanost v JMK pak činí 10,41 %, v tomto ohledu si tedy 

okres Vyškov nestojí se svými 8,84 % výrazně špatně. V čase se většinou drží mírně nad 

průměrnou hodnotou v ČR. 

Tabulka č. 3.2.1: Porovnání vybraných ukazatelů vykázaných v okresech JMK k 31. 12. 2011. 

Vybrané ukazatele 
Okres  

Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 

Rozloha v km2 863 230 1 499 1 038 1 099 876 1 590 

Počet obcí 116 1 187 63 82 80 144 

Počet obyvatel 106 843 378 916 206 485 114 831 156 505 89 334 113 265 

Počet obyvatel / km2 124 1 647 138 111 142 102 71 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (v 
%) 

8,73 8,15 7,62 11,05 14,46 8,84 14,05 

Ekonomické subjekty 20 523 124 040 44 955 24 797 32 532 19 347 24 968 

z toho »FO 16 572 82 402 35 526 19 811 26 535 15 698 20 048 

            »Obchodní              
               společnosti 

1 800 27 012 4 291 2 513 3 081 1 409 2 240 

            »Družstva 119 1 407 195 84 91 100 111 

Zdroj: Veřejně dostupná databáze ČSÚ, vlastní zpracování. 
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 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ Charakteristika okresu Vyškov.: [online] ČSÚ [20. 3. 2012]. Dostupné  

z: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_vyskov.  
55

 Tato se počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. V úvahu se bere celková pracovní síla 

na daném území a dosažitelní uchazeči, kterými jsou ti, jež mohou do zaměstnání nastoupit bezprostředně po 

nabídce vhodného pracovního místa (nezaměstnaní v evidenci ÚP bez objektivní překážky pro přijetí 

zaměstnání, viz § 20 ZoZ). 
56

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS – 4. čtvrtletí 

2011. [online] ČSÚ [20. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam020312.doc. 



42 

 

3.2.2 Situace na trhu práce 

Podíváme-li se na vývoj na trhu práce v okrese Vyškov za posledních šest let, byl 

poznamenán ostatně tak jako všechny regiony v republice nejprve dobou, kdy ekonomika 

rostla a převážně zahraniční subjekty investovaly do výstavby nových závodů a obecně 

všichni zaměstnavatelé rozšiřovali výrobu vzhledem k rostoucí poptávce. Tento stav byl však 

narušen ekonomickou krizí, která prudce zasáhla pracovní trh. Tuto situaci dokládá i graf 

znázorňující vývoj počtu volných pracovních míst v okrese (včetně výkyvů v jednotlivých 

čtvrtletích).  

S tímto průběhem je samozřejmě velmi těsně spjatý vývoj v počtu zaměstnaných osob 

ze zahraničí, zvláště dramaticky pak pro ty z třetích zemí, kterým nemusí být tak v hojné míře 

vydáváno povolení k zaměstnání, jelikož volná pracovní místa jsou přednostně obsazována 

tamním obyvatelstvem. 

Graf č. 3.2.1 Vývoj volných pracovních míst v okrese Vyškov v období let 2005 až 2011. 

(stav k jednotlivým čtvrtletím). 

 
Zdroj: Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Vyškov z let 2005 až 2010; veřejně dostupná databáze ÚP (portál 

MPSV), vlastní zpracování. 

Vývoji průběhu volných pracovních míst odpovídá téměř zrcadlový, přirozeně  

o poznání nižší průběh počtu uchazečů na jedno pracovní místo, průměr za vyobrazené 

období činil 15,23
57

 uchazečů na pracovní místo. Ten je ovšem velmi zkreslen obrovským 

rozmachem nabídky pracovních míst v nedávných letech, k poslednímu čtvrtletí 2011 hodnota 

činila 24,85. Jak již bylo zmíněno v kapitole výše, míra průměrné nezaměstnanosti se ve 

sledovaném okrese pohybuje mírně nad průměrem v ČR. 
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 Tyto jednoduché výpočty vychází z číselných údajů ve Zprávách o situaci na trhu práce v okrese Vyškov za 

roky 2005 až 2010 a ve veřejně dostupných databázích ČSÚ a ÚP, kterou provozuje portál MPSV, výchozí data 

jsou převážně přiložena v přílohách práce a je na ně průběžně odkazováno. 
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3.3 Migrační vývoj se vztahem k okresu Vyškov 

Po první a druhé světové válce došlo k přílivu migrantů, především se jednalo  

o navracející se obyvatelstvo (ale ve větší míře také o Řeky sužované občanskou válkou, 

Romy ze Slovenska, nebo bulharské zemědělské dělníky), situace byla hojně podporována 

státem především kvůli zaplnění pohraničí po vystěhovalých Němcích. Taktéž byl nedostatek 

pracovních sil řešen prostřednictvím RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci), kdy na 

našem území dočasně pracovalo nezanedbatelné množství Poláků, Maďarů nebo Mongolů, 

značná pozornost byla věnována též občanům z Vietnamu, kteří zde nejen pracovali, ale byli  

i vzděláváni. Na konci roku 1989 bylo na území ČR evidováno 35 198 cizinců, 27 325 z nich 

s trvalým pobytem.
58

  

Po otevření hranic v roce 1989 se skončením migrace řízené mezistátními smlouvami 

docházelo postupně k vyššímu přílivu cizinců přicházejících na české území především za 

účelem ekonomické činnosti (a potažmo zlepšení jejich ekonomické situace), ale ve značné 

míře též za účelem usazení, společného soužití s rodinnými příslušníky, studia atd., kdy se 

ČR, jak uvádí kupř. Horáková,
59

 postupně měnila z tranzitní země na cílovou.  

Tento vývoj do značné míry předurčil mj. národnostní složení žijících a pracujících 

cizinců, které je ve vyškovském okrese značně stejnorodé, jak je ostatně možné vidět níže.  

3.3.1 Vývoj pobytu zahraničních občanů v okrese Vyškov 

Pokud jde o okres Vyškov, trend růstu počtu cizinců je o něco málo pomalejší než 

krajský a celorepublikový (srov. Příloha č. 1 Vývoj počtu cizinců v ČR, JMK a okrese 

Vyškov), ovšem výkyvy v čase jsou v porovnání s nimi mnohem citelnější, zvláště propad 

v roce 2000, způsobený přísnější změnou legislativy. Dále prudký pokles v roce 2005 není 

v celorepublikovém měřítku pozorovatelný, v JMK se projevila spíše stagnace. V současné 

době je díky stále přísnějším podmínkám (zejména s ohledem na problematické vydávání 

povolení k zaměstnání i živnostenského oprávnění cizincům) zaznamenáván další pokles. 
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 ŠEVČÍK, Zdeněk. Vývoj počtu statisticky sledovaných cizinců v České republice a jejich rozmístění do okresů 

se zvláštním zřetelem k sutuaci po roce 1994. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta 

pedagogická, Katedra geografie. 
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 HORÁKOVÁ, Milada. Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice. 1. vyd. Praha: 

VÚPSV, v.v.i. 2008. 114 s. ISBN 978-80-7416-020-2. 
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Graf č. 3.3.1 Vývoj počtu cizinců v okrese Vyškov v letech 1996 až 2011 (stav  

k 30. 11. 2011, jinak k 31. 12.). 

 
Zdroj: Veřejně dostupná databáze ČSÚ, vlastní zpracování. 

Podíl počtu cizinců na obyvatelstvu má taktéž tendenci k dlouhodobému růstu, ovšem 

po zlomu v roce 2005 a pozdější ekonomické krizi míra počtu cizinců na celkovém 

obyvatelstvu zejména ve vyškovském okrese stoupá jen velmi zvolna, v posledním období 

jsme dokonce svědky poklesu. Obecně patří vyškovský okres k oblastem s podprůměrným 

podílem cizinců na obyvatelstvu, když roku 2010 dosahoval celorepublikový průměr 3,9 %, 

v okrese Vyškov to bylo 1,6 %. 

Graf č. 3.3.2. Podíl cizinců na místním obyvatelstvu v letech 2000 až 2011 (data k 30. 11. 

2011, jinak k 31. 12.). 

 
Zdroj: Veřejně dostupná databáze ČSÚ, vlastní zpracování. 

Podíváme-li se na národnostní složení, shledáme, že bezkonkurenčně nejpočetnější 

skupinu tvoří občané z Ukrajiny, následovaní Slováky, stejně tak jak tomu napovídají hodnoty 

v ČR. Stav počtu žijících zahraničních občanů na daném území má samozřejmě vliv třeba i na 

rozložení jejich pracovních činností, bohužel dostupné statistiky nabízí přehled a tedy 

srovnání o počtu státních příslušníků z ostatních zemí v okrese jen v letech 2009 a 2010, ze 

kterého se dá usuzovat, že v návaznosti na krátkodobější pracovní projekty, zde v prvním 
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z těchto dvou let legálně pobývalo řádově o třetinu více Moldavců než Vietnamců, kteří jsou 

na celorepublikové 3. příčce. Následujícího roku byly jejich počty už takřka vyrovnané.  

Další národnosti jsou ve vyškovském okrese různě roztříštěné. Ve zmiňovaných letech 

zde žili cizí státní příslušníci z 52 a 57 zemí,
60

 jen u 8 z nich by se však mohli jejich počty 

čítat na desítky.  

Graf č. 3.3.3. Podíl nejčastějších pěti státních příslušností v ČR na celkovém počtu cizinců 

v okrese Vyškov v období let 2001 až 2010 (data k 31. 12.). 

 
Zdroj: Veřeně dostupná databáze ČSÚ, vlastní zpracování. 

Následující graf poskytuje přehled o vývoji celkového podílu druhu pobytu 

zahraničních osob v okrese. Můžeme pozorovat mírný skok v období let 2004 a 2005, 

následně se podíl cizinců s trvalým pobytem držel okolo hodnoty 40 % a za poslední dvě 

uvedená období se vyšplhal zhruba na polovinu počtu všech legálně pobývajících 

zahraničních občanů na tomto území, což zhruba odpovídá průměrné hodnotě v ČR.  

Graf č. 3.3.4. Podíl cizinců s trvalým a ostatními typy pobytů ve vyškovském okrese v letech 

2001 až 2011 (stav k 30. 11. 2011, jinak k 31. 12.). 

 
Zdroj: Veřejně dostupná databáze ČSÚ, vlastní zpracování. 
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 A 1 a 5 bez státního občanství, přehled států původu cizích státních příslušníků není pro svou minimální 

důležitost součástí příloh. 
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3.4 Důvody pro zaměstnávání cizinců 

Příliv a odliv zahraničních pracovníků se mění převážně na základě globální 

ekonomické situace a s ní spojenými poměry na trhu práce, což se projevuje různými 

legislativními opatřeními. Tyto mají za úkol především chránit pracovní trh v EU, ale někdy 

obsadit pracovní místa příslušným okruhem osob prostě nelze. V současné době dochází ke 

stále silnějšímu tlaku na omezování vydávání povolení k zaměstnání, jaké to má důsledky 

především ve sledovaném okrese je samozřejmě zaznamenáno níže.  

Zde však budou konkrétněji rozebrány důvody, kvůli kterým zaměstnavatelé rádi 

obsazují (nebo by obsazovali) pracovní místa cizinci (a to především těch z 3. zemí, občané 

EU mají obvykle vyšší nároky a jinou kvalifikaci). Jedním z nejdůležitějších je patrně 

skutečnost, že cizinci jsou ochotni pracovat na místech, která jsou pro domácí obyvatele 

neatraktivní, i když odpovídají jejich kvalifikační úrovni, což je potvrzováno ve zprávě  

o situaci na trhu práce za kraj.
61

 Většinou (ovšem nemusí to být podmínkou) jde o nízko 

kvalifikované pracovní pozice, s nimiž bývá spojeno nižší ohodnocení, často jde pouze  

o minimální mzdu, na kterou nechtějí místní obyvatelé přistoupit, nahrává tomu také trend 

nevýhodného poměru mezi výší právě oné minimální mzdy a sociálními dávkami (i když  

i toto se zřejmě brzy změní). 

Taktéž tamní občané neradi obsazují jistá pracovní místa z důvodu špatné směnnosti, 

tj. nedostatku dopravních spojů, i když v celém JMK funguje integrovaný dopravní systém, 

jehož plná aktivace trvala řádově 5 let a ani v současné době není vždy snadné se dostat, 

především ze vzdálenějších menších vesnic, do místa výkonu práce v přiměřené době. Dále 

nejsou místní občané ochotni pracovat nad rámec běžné pracovní doby. Vzhledem 

k několika zemědělským závodům na okrese nebyla tato volná pracovní místa obsazována 

tuzemskými FO, kvůli nerovnoměrně rozložené pracovní době, konkrétně nástupu do 

živočišné výroby na první směnu v brzkých ranních hodinách, což je mj. zmíněno v okresní 

zprávě o situaci na trhu práce.
62

 

I ve vyškovském okrese se ale najdou cizí státní příslušníci, kteří mají na rozdíl od 

místního obyvatelstva odpovídající požadovanou kvalifikaci zaměstnavatelem a adekvátní 

praxi. 
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 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY – KRAJSKÁ POBOČKA V BRNĚ: Zpráva o situaci na trhu práce 

v JMK za rok 2011. 
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 ÚŘAD PRÁCE VE VYŠKOVĚ: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Vyškov za rok 2007. 
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3.5 Zaměstnávání zahraničních občanů ve vyškovském okrese v čase 

Jak již bylo řečeno a vyplývá z logiky věci, počty všech zaměstnaných osob ze 

zahraničí
63

 se odvíjí od počtu celkově žijících na území, konkrétněji pak např. od jejich 

národnostního rozložení. V poslední době se setkáváme se zajímavou praxí, kdy někteří 

občané ze třetích zemí potřebující povolení k zaměstnání, jehož získání je poměrně obtížné, 

zakládají živnosti, tudíž dochází ke snížení počtu zahraničních FO evidovaných krajskými 

pobočkami ÚP. Do jaké míry se toto počínání projevilo ve vyškovském okrese lze najít na 

konci této kapitoly.  

Ač to není příliš patrné z grafu popisujícího celkový vývoj počtu cizinců ve 

vyškovském okrese, v tom následujícím pojednávajícím o počtu zahraničních pracujících 

osob je jasně vidět že, došlo v druhé polovině 90. let minulého století k jejich enormnímu 

poklesu, tento byl způsobený vystřídáním benevolentní migrační politiky radikálním 

zpřísněním vydávání povolení k pobytu za účelem pracovní činnosti ale i vstupu na území 

vůbec
64

 (přičemž bylo uzavřeno několik bilaterálních dohod týkajících se vzájemného 

zaměstnávání občanů daných zemí, významný byl především způsob zaměstnávání 

slovenských příslušníků, kterým stačila pouhá registrace). 

Trend navýšení počtu pracujících cizinců v ČR v roce 2003 byl potvrzen i ve 

zkoumaném okrese, kdy cizinci využili příznivé situace vytvořené podmínkami před vstupem 

ČR do EU a po samotném vstupu došlo k nárůstu všech pracujících na původní hodnoty před 

zpřísněním podmínek v 90. letech. Naproti tomu cizinci v zaměstnaneckém poměru již těchto 

hodnot nedosáhli.  

Značný skok hodnot z roku 2004 do následujícího byl do určité míry zapříčiněn další 

legislativní změnou, kdy začalo být povolení k zaměstnání vyžadováno také po členech 

družstev a společnících s. r. o., zákon se do této doby totiž významně obcházel. Jak je 

uváděno ve Zprávě o situaci na trhu práce,
65

 samotný tehdejší okresní ÚP ze své pravomoci 

přestal vpouštět do vyškovského okresu na trh práce desítky nekvalifikovaných osob 

vzhledem k přísné formulaci v ZoZ o požadované kvalifikaci žadatelů.   

Od roku do roku 2007 stoupaly kategorie cizinců v zaměstnaneckém poměru  

a živnostníků prakticky stejným tempem, v následujícím období došlo k jistému poklesu 
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 V této kapitole bude věnována pozornost všem zahraničním FO vykonávajícím na českém území 

ekonomickou činnost, čili těm s pracovním povolením (nebo též vykonávajícím práci bez nutnosti vlastnit toto 

povolení) registrovaným ÚP a osobám pracujícím na základě platného živnostenského oprávnění, tak jak je 

činěno např. prostřednictvím ČSÚ. 
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 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ. POPOVÁ, Marie. Pracovní migrace v České republice po vstupu do 

Evropské unie. [online] VŠE [21. 3. 2012]. Dostupné z: http://ces.vse.cz/wp-content/popovova.pdf. 
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 ÚŘAD PRÁCE VE VYŠKOVĚ: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Vyškov za rok 2005. 
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všech ekonomicky aktivních, který byl způsoben poklesem pracovníků evidovaných ÚP,  

i když byl zároveň kompenzován zvýšeným počtem živnostníků. Před tímto poklesem měly 

počty pracovníků ze zahraničí (ostatně jako celková zaměstnanost) stoupající tendenci díky 

příznivému ekonomickému vývoji, po němž však následovala drtivá ekonomická krize. 

V době, kdy přicházeli o práci domácí pracovníci, nebylo možné v tak velké míře 

zaměstnávat ty ze zahraničí.  

Krize sice zasáhla i opravdu podnikající cizince (spousta z nich si obstarala 

živnostenský list a přitom jakoby dále vyvíjela činnost v pracovněprávním poměru, což bylo 

praxí i ve vyškovském okrese), ale k celkovému skutečně vykázanému poklesu až do průběhu 

minulého roku nedošlo.  

Nejnižšího stavu počtu cizinců evidovaných ve vyškovském okrese ÚP za více než  

10 let bylo dosaženo na konci roku 2009, kdy jich bylo evidováno o bezmála 50 % méně než 

roku 2007. (Celkový počet ekonomicky aktivních se pak snížil zhruba o 14 %).  

Nyní dochází k dalšímu poklesu, který je pro změnu znatelnější u celkového počtu 

ekonomicky aktivních cizinců, což je způsobeno především přísnějšími pravidly při vydávání 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání cizincům,
66

 a tak se snížil počet 

cizinců s platným živnostenským oprávněním, zatímco těch v zaměstnaneckém poměru 

zůstalo stejně. Vlivu státní příslušnosti na množství zahraničních osob v zaměstnaneckých 

vztazích bude věnován prostor v Kapitole č. 3.6.1 Národnostní složení. Porovnat obecný 

vývoj zaměstnanosti cizinců v daném okrese s celorepublikovým a v JMK je možné 

prostřednictvím Přílohy č. 2 Vývoj zaměstnanosti cizinců v ČR, JMK a okrese Vyškov. 

Pokud se srovná vývoj počtu ekonomicky aktivních cizinců s vývojem počtu cizinců 

žijících na daném území, lze dojít k závěru, že výkyvy v počtu zaměstnaných příliš nepůsobí 

na počty zahraničních osob zde ubytovaných. Veskrze pozoruhodný je rok 2005, kdy počet 

zahraničních osob žijících na území dosti poklesl a ekonomicky aktivních díky nové právní 

úpravě naopak rapidně přibylo. A roku 2009 dokonce došlo k nárůstu pobývajících cizinců, 

přičemž ekonomicky aktivních ubylo (úbytek zde žijících zahraničních osob je mírně 

zaznamenáván až poslední léta).  
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 Např. doložení měsíčního příjmu dostatečného pro zajištění nákladů na bydlení jeho a spolu s ním žijících 

osob, podrobnosti viz § 46 odst. 7 ZPC. 
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Graf č. 3.5.1. Vývoj počtu zahraničních pracovníků v období let 1995 až 2011 (stav k 31. 12.) 

 
Zdroj: Veřejně dostupná databáze ČSÚ, vlastní zpracování. 

Pro přehlednost je ještě vhodné uvést, že vývoj poměru mezi evidovanými osobami ze 

zahraničí ÚP a podnikajícími na základě živnostenského oprávnění jsou, jak je i vidět z grafu, 

dosti nestálé a v porovnání s celorepublikovým ba i krajským vývojem poněkud 

nekonzistentní (srov. ve výše odkazované příloze).  

V ČR ve zkoumaném období nepřevýšil podíl počtu cizinců s živnostenským 

oprávněním 40 %, v JMK dokonce ještě méně, přitom v okrese Vyškov tyto hodnoty oscilují 

kolem 40 % prakticky od počátku tisíciletí. V posledních třech letech došlo navíc 

k enormnímu nárůstu a zcela neobvyklé situace, kdy více zahraničních osob podniká, než je 

zaměstnáno. Lze jen odhadovat, zda jde o statistickou chybu v systému zaznamenávání údajů 

MPO, což je ovšem málo pravděpodobné nebo zde ve skutečnosti pracuje větší počet cizinců 

nelegálním způsobem, a tak nejsou vedeni v databázi ÚP anebo jsou zdejší cizinci prostě jen 

tak podnikaví a využívají pro ně příhodných podmínek v oblasti. Nejspíše jsme ale svědky tak 

obrovského tlaku na cizince k vykonávání výdělečné činnosti prostřednictvím živnostenského 

oprávnění.  

Kapitola se ještě dá doplnit o informaci o tom, kolika % se za zkoumané období 

zahraniční pracovníci podíleli na místní pracovní síle. Tyto hodnoty jsou vcelku 

zanedbatelné, podle výpočtu celkové dostupné pracovní síle v okrese ku celkové pracovní síle 

zahraničních pracovníků se hodnoty (od roku 2005 do 2011) v průměru pohybují kolem 

pouhých 2 %. Nejvyššího podílu bylo dosaženo díky v podstatě neměnnému počtu celkové 

pracovní síly na okrese v roce 2007 (2,17 %), kdy zde za zkoumané období pracovalo vůbec 

nejvíce zahraničních osob. Výše tohoto podílu byla ještě atakována v roce 2010, v němž byla 

celková pracovní síla mírně podprůměrná a pracovní síla cizinců naopak lehce nadprůměrná. 
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3.6 Struktura zaměstnávání podle vybraných kritérií 

Není žádným překvapením, že skladba zaměstnanosti cizích státních příslušníků se liší 

podle možností a potřeb pracovníků a zaměstnavatelů, obojí je poměrně těsně svázáno 

s ekonomickým vývojem. Obecné důvody pro zaměstnávání cizích státních příslušníků 

tuzemskými zaměstnavateli již byly zmíněny. Nyní bude věnována pozornost těmto 

zaměstnaneckým vztahům spíše z pozice samotných pracovníků, v průběhu textu také dojde 

k pokusu o odhad, jaký vliv mají různé faktory na nástup cizince do pracovního poměru 

v okrese.  

3.6.1 Národnostní složení 

Stejně jako je tomu v celé ČR, převládají v tomto okrese mezi zahraničními FO coby 

podřízenými zaměstnanci ti z EU, konkrétně tedy ze Slovenské republiky. Toto je přirozeně 

dáno historickým vývojem, díky němuž jsme se Slováky stále v těsném kontaktu, takřka 

nulovou jazykovou bariérou a zeměpisnou blízkostí, která je v tomto teritoriu ještě patrnější 

než v západnějších částech ČR. Ovšem ani tato skutečnost není překážkou pro to, aby 

slovenští občané pracovali v odlehlejších částech republiky, kde nalézají více pracovních 

příležitostí s výhodnějším finančním ohodnocením. Obecně je pak větší míra zastoupení 

občanů z EU, EHP, Švýcarska a rodinných příslušníků v pracovním poměru samozřejmě 

podpořena výhodnými legislativními podmínkami. 

O jednoznačné převaze slovenských pracovníků v okrese se můžeme přesvědčit 

v následujícím grafu, v němž jsou zaznamenány poměry zastoupení států EU, EHP  

a Švýcarska, ze kterých zde ke konci roku 2010, byli příslušní občané evidováni ÚP jako 

zaměstnanci. Nutno doplnit, že za období, z nichž jsou k dispozici veřejně dostupné statistiky 

(tj. 2004 až 2010), se jedná o jediné, kdy slovenští státní příslušníci nedosahují podílu  

80 % na ostatních státních příslušnostech z „evropských“ zemí. A to i přes to, že počet 

Slováků se oproti předchozímu období zvýšil řádově o 20 %, je to způsobeno skokovým 

nárůstem počtu Poláků, kterých bylo ještě v roce 2009 takto registrováno pouze 5, ani 

v předešlých letech jejich počet nepřesáhl 8, což je poměrně pozoruhodné. Bulhaři tvořili rok 

po svém vstupu do EU hned druhou nejpočetnější skupinu s 11 % (to bylo první období, kdy 

byl podíl Slováků na ostatních státních příslušnostech atakován 80 %, jinak byl jejich podíl 

vždy vyšší než 95 %). 

Kromě v grafu uvedených dalších národností zde ještě působilo ke konci uváděných 

období opravdu zanedbatelné množství Holanďanů, Maďarů a Dánů (přičemž je možné, že 

šlo pouze o ty samé jedince). Oproti celorepublikovému srovnání jsou místní poměry mezi 
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složením těchto osob opravdu silně jednostranné, zřejmě je pro ně vyškovský okres málo 

atraktivní. Několik tabulek pro srovnání s absolutními hodnotami se nachází v Příloze  

č. 3 Národnostní složení zaměstnaných cizinců v ČR a okrese Vyškov.  

Graf č. 3.6.1 Poměry mezi občany EU, EHP a Švýcarska ve vyškovském okrese v pracovním 

poměru v roce 2010 (stav k 31. 12.). 

 
Zdroj: Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Vyškov, vlastní zpracování. 

Stejně tak lze ve zmiňované příloze nalézt přesné číselné údaje o počtech pracovníků 

ze 3. zemí registrovaných ÚP. V případě této skupiny jsou nejvíce zaměstnáváni ukrajinští 

občané, jejich počet za poslední léta prudce poklesl, stejně jako ostatních cizinců, vezmeme-li 

v úvahu, že ke konci posledních 3 let (od 2009) nebylo ve vyškovském okrese legálně 

zaměstnáváno více než 27 cizinců, včetně těch, co nepotřebují povolení k zaměstnání. Mezi 

významnější zemi původu je možné zařadit Moldavsko, z něhož zde pracovalo v letech 2005 

až 2008 na zdejší poměry poměrně velké množství lidí nebo Mongolsko, jedná se však 

víceméně o nárazové činnosti maximálně na období několika let. O tomto svědčí např. fakt, že 

ač v roce 2005 byli Moldavci v zaměstnaneckém poměru zastoupeni více než 20 % mezi 

cizinci ze třetích zemí, další dva roky byla tato hodnota jen okolo 10 %, roku 2009 opět téměř 

20 % a ke konci následujícího roku zde nepracoval ani jeden. Na druhou stranu je vhodné 

poznamenat, že mezi těmito dvěma posledními lety došlo k celkovému poklesu cizinců ze 

třetích zemí registrovaných ÚP o více než 76 % ze 107 pracovníků na 25. Na tomto vývoji se 

podepsal především dopad ekonomické krize a jistě přesun několika osob k živnostenskému 

podnikání. 

Zde je účelné znovu připomenout, že prudké navýšení registrovaných osob ÚP v roce 

2005 mělo původ v nové povinnosti o registraci členů společností a družstev a následný strmý 

pokles byl pravděpodobně zapříčiněn souběžně probíhajícím zpřísněním vydávání povolení 
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k zaměstnání. Možná svou roli sehrála i příznivá ekonomická situace v zemích původu 

cizinců, kdy nehledali práci u nás, jelikož o udělení nebo prodloužení tohoto povolení 

požádalo mezi těmito lety o zhruba 80 % méně osob, přitom vývoj na pracovním trhu byl 

příznivý a zaměstnavatelé měli o zahraniční pracovníky zájem. Pokles se dokonce projevil  

i na rapidním úbytku obyvatel ze zahraničí pobývajících na území okresu (viz Graf č. 3.3.1).  

Je zajímavé, že v průběhu let 2004 až 2010 (za něž jsou dostupné informace  

o národnostní skladbě), nebyl ÚP ve Vyškově registrován žádný vietnamský občan, všichni 

v této oblasti samostatně podnikají, což je znát při návštěvě prakticky kteréhokoli okresního 

města i vesnice, kde provozují takové množství prodejen, až se zdá nemožné, že jich tu je tak 

málo přihlášeno k pobytu (srov. Příloha č. 1 Vývoj počtu cizinců v okrese Vyškov, JMK  

a ČR).   

Graf č. 3.6.2. Vývoj počtu cizinců ze třetích zemí v období let 2004 až 2010 (stav k 31.12.). 

 
Zdroj: Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Vyškov; veřejně dostupná databáze ÚP (portál MPSV), vlastní 

zpracování. 

Jaké části dosahuje zastoupení v zaměstnaneckém poměru cizinců z třetích zemí, si je 

možné představit na základě srovnání předchozího grafu a křivky vývoje zaměstnanosti 

cizinců, kterou již práce obsahuje, ale přece jen pro úplnost a větší přehlednost je zde vložen 

ještě jeden názorný graf se zaznamenanými poměry. Výraznějších hodnot u státních 

příslušníků z třetích zemí bylo dosaženo v letech 2005, kdy se prudce navýšil jejich počet na 

rozdíl od těch z „Evropy“, u nichž nebylo tempo tak razantní a 2008, kdy se současně zvýšil 

jejich počet zhruba o 40 % a zároveň u občanů z EU, EHP a Švýcarska byl zaznamenán 

pokles bezmála o 27 %. V roce 2011 byl poměr mezi cizinci ze třetích zemí a těmi 

„evropskými“ zhruba stejný, o počtu Slováků již informace chybí. 
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Graf č. 3.6.3. Podíl občanů z EU, EHP a Švýcarska a cizinců ze třetích zemí na celkovém 

počtu registrací ÚP (stav k 31. 12.). 

 
Zdroj: Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Vyškov, vlastní zpracování. 

3.6.2. Povolení k zaměstnání 

Samotný vývoj počtu cizinců z třetích zemí, jež k práci nepotřebují zvláštní 

povolení, je poměrně zajímavý. Od roku 2005 byl nastolen trend mírného nárůstu a roku 2010 

už dokonce převýšil počty těch s povolením (převážně se jedná o pracovníky z Ukrajiny), 

roku 2011 dokonce ještě výrazněji o více než 50 % (což tedy tvoří 10 jedinců). Ale jak je 

uváděno v aktuální krajské zprávě,
67

 tento nárůst je patrný na celém území ČR díky splnění 

zákonných podmínek pro trvalý pobyt, na jehož základě přechází část cizinců z režimu 

standardního pracovního povolení na oznamovací. V současnosti navíc zaměstnavatelé 

v okrese nabízejí minimum volných pracovních míst vhodných pro cizince z třetích zemí. 

Ač místní zaměstnavatelé nabízejí několik málo pracovních míst na pozicích 

vhodných pro držitele ZK (převážně typu C), do konce loňského roku zde na základě této 

karty nikdo nepracoval. Protože se jedná o relativně novou záležitost, není se čemu divit. 

Vždyť i v celé ČR takto zatím pracuje zanedbatelné množství lidí (v JMK pak od zavedení 

ZK do konce roku 2011 nebyla překročena hranice 20 cizinců s touto kartou).  

Pozice určená držitelům MK zatím ve vyškovském okrese vytvořena nebyla, jelikož 

jde ještě o novější institut a vzhledem k poměrně omezeným možnostem na daném pracovním 

trhu, je to celkem pochopitelné. A to tím spíš, že na území ČR zahájili ke konci roku 2011 

pracovní činnost zatím pouze 4 cizinci s MK. 
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 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY – KRAJSKÁ POBOČKA V BRNĚ: Zpráva o situaci na trhu práce 

v JMK za rok 2011. 
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Zaměstnávání občana z EU, EHP, Švýcarska a rodinných příslušníků a dalších osob 

uvedených v § 98 písm. a) až e) a j) až r) ZoZ samozřejmě podléhá pouze oznamovací 

povinnosti zaměstnavatele, což není na tomto místě nutno nějak rozepisovat. 

3.6.3. Profesní složení 

Ze zpráv tvořených tehdejším vyškovským okresním ÚP vyplývá, že nejčastěji 

obsazovanými profesemi „evropskými“ občany byly po dobu let 2005 až 2010 profesní třídy 

9 a 7 do nedávna používaného číselníku KZAM
68

 – pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve 

skladech, pomocní a nekvalifikovaní montážní a manipulační dělníci, zedníci a stavební 

dělníci, následováni tesaři, truhláři a odbornými strojírenskými pracovníky. 

Státním příslušníkům ze třetích zemí jsou nejčastěji vydávána pracovní povolení 

k výkonu profese třídy 8 a 7 bývalého číselníku KZAM – obsluha jiných stacionárních 

zařízení a ostatní montážní dělníci jinde neuvedení a brusiči.  

Toto složení se pochopitelně odvíjí od struktury výroby a nedostatku kvalifikovaných 

pracovníků na těchto pozicích ve vyškovském okrese. V případě pracovníků z EU bude 

zřejmě významnější roli sehrávat jistá setrvačnost na konkrétním pracovním místě, jelikož  

u osob ze třetích zemí závisí výkon pracovní činnosti na udělení nebo neudělení pracovního 

povolení (vyjímaje tedy ty, kteří pracovní povolení nepotřebují). 

3.6.4. Zaměstnaní podle pohlaví 

Je nadmíru jasné, že je snad vždy zaměstnaných více osob mužského pohlaví. 

Zajímavým faktem je skutečnost, že pokud porovnáme, kolik žen a mužů pracuje ve 

vyškovském okrese podle země původu, dospějeme k závěru, že u cizinců ze třetích zemí jsou 

poměry v čase dosti rozkolísané, i když tedy stále hovoří ve prospěch mužů. 

Nejpozoruhodnějším byl ve vyškovském okrese jistě rok 2007, kdy byl zaměstnán prakticky 

stejný počet obou pohlaví pocházejících ze třetích zemí.   
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 KZAM je standardní klasifikací zaměstnání, jež byla používaná do roku 2011, jednotlivé třídy měly být 

primárně určeny pro jistou skupinu osob, přičemž třídy 3 až 8 zpravidla vyžadovaly dovednosti na úrovni 

středního nebo dokonce úplného středního vzdělání s maturitou. Třída 9 byla určena především osobám se 

základním vzděláním. Nyní je využíváno klasifikace CZ-ISCO nebo CZ-NACE. 
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Graf č. 3.6.4. Poměry mezi muži a ženami ze třetích zemí zaměstnávanými ve vyškovském 

okrese (stav k 31. 12.).  

 
Zdroj: Veřejně dostupná databáze ÚP (portál MPSV), vlastní zpracování. 

Hodnoty poměru pohlaví občanů z EU, EHP a Švýcarska jsou prakticky vyrovnané. 

Vzhledem k naprosté početní převaze těchto osob nad osobami z třetích zemí, jsou celkové 

poměry mezi zahraničními muži a ženami naprosto stabilní (4:1). 

Graf č. 3.6.5. Poměry mezi muži a ženami z „evropských zemí“ zaměstnávanými ve 

vyškovském okrese (stav k 31. 12.). 

 
Zdroj: Veřejně dostupná databáze ÚP (portál MPSV), vlastní zpracování. 
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4 Zhodnocení 

V této závěrečné části práce dojde k pokusu o vyhodnocení, čím je vyškovský okres 

atraktivní při výběru zaměstnání zahraničními osobami. Posléze bude posouzen průběh 

zaměstnávání v okrese, zvláštní pozornost bude věnována dopadu vnějších zásahů na tento 

vývoj a bude naznačeno, jakým směrem by se mohl ubírat v blízké budoucnosti. 

4.1 Vhodnost lokality pro výkon pracovní činnosti cizinci 

Vývoj zaměstnanosti, ať už místních osob či osob zahraničních je do značné míry 

předurčen nesmírným množstvím různých faktorů vlastních vymezené oblasti i globálním 

vývojem. Nejinak tomu je ve zkoumaném okrese. Existuje několik teorií zabývajících se 

příčinami migrace, asi nejznámější vychází z neoklasické ekonomie a mezi důvody k migraci 

rozlišuje činitele nutící cizince opustit zemi původu (push faktory, např. nízké mzdy, životní 

úroveň, nezaměstnanost) a ty, které je přitahují k vycestování do určité oblasti (pull faktory).   

I když se pokusíme dané faktory určit, můžeme lehce sklouznout k paušalizaci, čemuž 

se zřejmě nedá zcela vyvarovat. Umožnění výkonu práce anebo i pobytu cizinců vždy závisí 

nejen na vstřícnosti podmínek vytvářených prostřednictvím státu, ale i na individuálním 

přístupu, který vytváří prostředí více nebo méně vhodné pro snadnější a lidštější integraci 

cizinců.  

I na tak malé části naší země, jakou zaujímá vyškovský okres, existuje celá řada 

různých limitujících a odlišných prvků utvářejících podmínky pro pracovní příležitosti  

i životní prostředí cizinců. Přímo v okrese Vyškov se nenachází žádné centrum na podporu 

integrace cizinců, což může mj. působit jako překážka pro pobyt a pracovní činnosti zde. 

Není jistě složité si představit, že jestliže celá řada obyvatel v republice trpí předsudky 

ohledně odlišného chování, kultury, zvyků, jazyku ba i vzhledu, kterým se řada cizinců 

vyznačuje, musí tomu tak být i zde. Především na vesnicích a staršími lidmi jsou tyto osoby 

často vnímány jako jakási hrozba, ať už pro bezpečnost v oblasti nebo pro zabírání beztak už 

chudé nabídky pracovních míst. Nezřídka se setkáváme i s obavami o zásahy do našich tradic 

a náboženství, což je v této oblasti ještě posíleno tím, že se nachází na jižní Moravě, kde žije 

nezanedbatelný počet věřících. Ani v okresních městech nebývá přístup k cizincům tak 

liberální, jak by určitě mohl být, obzvláště přihlédneme-li ke skutečnosti, že se okres nachází 

v bezprostřední blízkosti a vlivu Brna. 
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Možná právě naopak tak výrazná blízkost k velkému městu přispívá k obtížnější 

integraci cizinců v okrese, jelikož naprostá většina z nich je zlákána pracovními příležitostmi 

a snazším začleněním se do komunity v Brně. A tak nemají místní obyvatelé důvěru v hrstku 

rozdílných cizinců, kteří se zde zdržují. Minimálně ve Vyškově občané obzvláště v pozdějších 

hodinách prochází kolem ubytoven s patřičným respektem převážně z ukrajinských občanů, 

které si stereotypně spojují s negativními událostmi, a to je jejich přítomnost na okrese již 

vcelku trvalého charakteru. Nemluvě o tom, jak by si lidé dlouho zvykali na mnohem 

exotičtější národnosti. 

Pokud jde o další velkou skupinu – vietnamské občany, přestože se lidé již s jejich 

přítomností a podnikáním v této oblasti ztotožnili, stále je mnozí nemají příliš v oblibě kvůli 

jejich houževnatosti a úspěšnosti v podnikatelské činnosti, za níž dle četných názorů vděčí 

nelegálním činnostem, nekvalitnímu a snad i zdravotně závadnému zboží prodávaného pod 

cenou, čímž byla zničena původní tamní konkurence. Navzdory tomu u nich stále nakupují 

spotřební zboží i potraviny a zapomínají, že jen díky vietnamským podnikatelům se 

v některých místních vesnicích znovuobnovily prodejny potravin, které tamní provozovatelé 

již nebyli schopni provozovat. 

Tyto problémy s adaptací a začleněním do pracovního procesu dle zkušeností  

a rozhovorů prakticky nemají Slováci. Těch zde pracuje opravdu hodně, vztaženo k jejich 

podílu na celkovém počtu zahraničních osob vykonávajících práci v zaměstnaneckém 

poměru, který je za poslední léta v průměru o více než 60 % vyšší než hodnoty vykazované za 

celou republiku. Celá řada Slováků i tak raději pracuje v Brně nebo i mnohem odlehlejších 

částech ČR, a to i přes to, že zde mají část rodiny. 

Proč tedy osoby ze zahraničí vyhledávají práci zrovna ve vyškovském okrese? 

S trochou nadsázky lze konstatovat, že se zahraniční osoby (pokud nejsou na dané místo 

vysláni svým zaměstnavatelem) prostě rozhodnou na základě push faktorů k práci v cizí zemi, 

která je pro ně výhodná vzdálenostně, přístupově, finančně, eventuálně po stránce nabídky 

příslušné kvalifikace a pakliže jsou pro ně tato kritéria přijatelná, v dané oblasti zakotví 

víceméně náhodou. Jak je ostatně potvrzováno v analýze sociální integrace JMK.
69

  

Samozřejmě může jít též o cílenou volbu ovlivněnou existencí sociálních vazeb, 

předchozími zkušenostmi a referencemi. Pakliže je nemají, není divu, že se raději rozhodnou 

pro práci v Brně nebo lokalitě, kde je větší množství pracovních příležitostí než ve 
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vyškovském okrese. Zejména u občanů ze třetích zemí tomu pak může napomáhat i výše 

nastíněná sociální atmosféra. 

4.2 Průběh zaměstnávání cizinců 

Od hodnocení důvodů hovořících pro a proti výběru vyškovského okresu zahraničními 

osobami coby místa pro práci se nyní v práci dostává prostoru k vyhodnocení průběhu 

zaměstnávání cizinců v tomto okrese. 

V předešlé části práce bylo možné si povšimnout toho, že ač občané z třetích zemí 

zaujímají většinovou část cizinců pobývajících na území okresu, občané z „evropských“ zemí, 

speciálně ze Slovenska stojí na první pozici v zaměstnaneckých poměrech. To napovídá  

o skutečnosti, že značná část cizinců z třetích zemí na tomto území podniká na základě 

živnostenského oprávnění.  

Vyšší podíl cizinců z třetích zemí registrovaných na ÚP byl v posledních letech 

zaznamenám pouze v období let 2005 (necelých 30 %) a 2008 (mírně přes 20 %), kdy došlo 

k náhlému skokovému nárůstu jejich absolutního počtu. Roku 2005 došlo k opravdu 

značnému nárůstu počtu zaměstnaných cizinců z třetích zemí, vystřídaný prudkým poklesem 

na téměř původní hodnoty. Jednak zde na tento jev působila změna v ZoZ nutící se registrovat 

na ÚP i společníky v družstvech apod., jednak zpřísnění podmínek pro vydávání povolení ÚP. 

Nelze ale vyloučit ani vlivy jako třeba nárazové zvýšení pracovních nabídek a posléze např. 

následný odchod cizinců do své vlasti v dobách ekonomického rozkvětu (došlo 

k markantnímu odlivu pobývajících cizinců v okrese). V počátcích projevení ekonomické 

krize roku 2008 to pak bylo jak kvůli nárůstu celkového počtu cizinců z třetích zemí, tak 

snížení počtu občanů z EU, EHP a Švýcarska jako zaměstnanců, k čemuž došlo prakticky ve 

stejném poměru, jaký byl vykázán v ČR.  

V okrese vůbec dochází poslední tři roky k velmi zajímavému jevu, který je v celé ČR 

značně neobvyklý, a to k početní převaze zahraničních osob pracujících na základě platného 

živnostenského oprávnění nad těmi v pracovním poměru. Této možnosti sice využívají cizinci 

v celé republice, rozhodně ale nikoli v takovém měřítku. Volí ji hlavně tehdy, kdy nemohou 

dosáhnout na získání povolení pro výkon zaměstnání, loni však změnou ZPC došlo i ke 

zpřísnění vydávání tohoto oprávnění pro cizince, samozřejmě ze třetích zemí. Během 

loňského roku zřejmě v důsledku toho došlo k poklesu cizinců s živnostenským listem  

o téměř 12%, stále jich je ale v okrese více o takřka 23 %.  

V tomto směru není možné jednoznačně odpovědět, zda nastane ještě další pokles 

kvůli tomu, že cizinci nebudou schopni plnit tyto přísnější podmínky anebo díky současnému 
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dalšímu zpřísnění vydávání pracovních povolení k dalšímu snižování vlastně nedojde. Že by 

dokonce vzrostl přesunem vykonavatelů závislé činnosti, je přímo nemyslitelné, protože osob 

ze třetích zemí, které potřebují povolení k zaměstnání je v současnosti v okrese opravdu 

minimum. 

S tímto souvisí taktéž vzestup počtu osob pracujících bez nutnosti povolení, který se 

zde projevil dokonce tak, že jejich počet roku 2010 převýšil počty těch s povolením 

k zaměstnání. Cizinci se, pokud na to mají nárok, raději přihlásí k trvalému pobytu, na jehož 

základě jim stačí nahlášení na nástup do pracovní pozice zaměstnavatelem. 

Další značná omezení v oblasti vydávání povolení k zaměstnání i v případě 

agenturních zaměstnavatelů, ať už těch trvajících od počátku roku 2011, tak těch, co budou 

účinná od poloviny roku 2012, budou určitě obrovským problémem pro celou řadu cizinců ze 

třetích zemí. V okrese Vyškov však už kvůli opravdu nízkým počtům takto zaměstnaných, 

budou mít vliv naprosto minimální. 

Větší hrozbou je zde pro cizince jistě přísnější posuzování o udělení či neudělení 

živnostenského oprávnění. Teoreticky může dojít a vše nasvědčuje tomu, že už dochází ke 

skutečnosti, že v okrese budou pracovat jen nastálo usazení cizinci ze třetích zemí  

u zaměstnavatelů pouze na základě ohlášení a ti, co zde provozují zaběhnuté funkční živnosti. 

U občanů „evropských“ a zvláště pak tedy těch ze Slovenska bude nejspíše i nadále vývoj 

podobný celorepublikovému, s tím, že se změny budou v okrese i nadále projevovat s větší 

razancí.  

4.3 Shrnutí 

Právní úprava zaměstnávání občanů z EU, EHP, Švýcarska a rodinných příslušníků je 

v souladu s volným pohybem osob v rámci EU na rozdíl od těch z třetích zemí přirozeně 

značně liberální. Zatímco „evropským“ občanům stačí k výkonu práce u jakéhokoli 

zaměstnavatele pouze jeho ohlášení na nástup do pracovního poměru, většina cizinců ze 

třetích zemí musí projít stále se zpřísňujícím martyriem spočívajícím v celé řadě kroků, než 

jim je umožněno stanout na některé pracovní pozici.  

Než cizinec nastoupí do zaměstnání, musí si vyřídit povolení k pobytu zaměstnání  

a samotné povolení k zaměstnání anebo ZK či MK, které v sobě již mají povolení k pobytu 

zahrnuto. I když samo MPSV prostřednictvím svého portálu nabádá cizince k práci v ČR  

a získávání povolení k zaměstnání a karet prezentuje jako relativně snadnou věc, kdy stačí 

učinit několik málo formálních záležitostí, nalézt si volné pracovní místo a vše je hotovo,  

v jiných odkazech se pod záštitou tohoto ministerstva objevují oproti tomu poměrně 
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protichůdná stanoviska o podpoře zaměstnanosti v ČR a aktivizaci volných pracovních sil 

z řad evidovaných uchazečů o zaměstnání. V konečném důsledku je jednoznačně nová právní 

úprava ZoZ a ZPC a metodické pokyny MPSV ohledně vydávání nových pracovních povolení 

pobočkám ÚP pro oblast zaměstnávání cizinců značně limitující. 

Povolení k zaměstnání či některou z pracovních karet nemusí sice mít dle ZoZ celá 

řada zahraničních FO, většinou jde však pouze o menšinové skupinky osob. Vyjma 

„evropské“ skupiny, taktéž nejsou tato povolení vyžadována po cizincích s trvalým pobytem 

v ČR. Možnost trvalého pobytu se začalo v ČR hojně využívat, samozřejmě je k jeho udělení 

třeba splnění několika dalších podmínek.  

Další způsob, kterého často využívají cizinci pro práci v ČR i ve zkoumaném okrese, 

je získání živnostenského oprávnění, pro nějž platily mírnější podmínky, byly dosti zpřísněny, 

nemluvě o možnosti agenturního zaměstnávání. 

Důvodů pro zaměstnávání cizinců zaměstnavateli je mnoho, především jde tedy  

o nezájem českých osob vykonávat určité pracovní činnosti a nic na tom nemění ani zpřísnění 

vydávání pracovních povolení. Na druhou stranu je ve vyškovském okrese momentálně  

46 dlouhodobě neobsazených pracovních pozic, ale pouze u jedné z nich je zaměstnavatel 

ochoten či schopen zaměstnat cizince na základě pracovního povolení a 3 se ZK. Důvodem 

může být jednak setrvačnost zaměstnavatelů v obsazování pracovních míst tuzemskými 

pracovníky a prostá nedůvěra v cizince, ale i obava z většího administrativního zatížení nebo 

někdy též obtížnější dosazení cizích státních příslušníků z hlediska nízké požadované 

kvalifikace na dané pozice apod., pro něž nemusí ÚP vydat příslušné povolení.  

To, že došlo ke změně v organizaci ÚP, by nemělo mít na cizince žádný vliv. Tím jak 

ovšem přešla tvorba statistik na krajské pobočky ÚP, sice došlo k přesunu části činností 

z bývalých okresních úřadů ÚP, nicméně (alespoň v tomto okrese) byli pracovníci, jež je měli 

na starosti, převedeni na jinou pozici, takže k finančním úsporám v tomto ohledu nedošlo. 

Také interpretace výstupních dat je v podstatně zjednodušené podobě, což fakticky nemá 

v běžných situacích asi významný dopad, alespoň jsou krajské statistiky zveřejňovány na 

portálu MPSV poctivěji než jak tomu bylo u jednotlivých kontaktních pracovišť. 

Co se týče ekonomického dopadu, zaměstnávání cizinců v daném okrese snad nebylo 

nikdy vzhledem k pouhým necelým 2 % zahraničních pracovníků na pracovní síle v dané 

oblasti ekonomickou přítěží. Na samotné cizince z třetích zemí, kteří zde nezřídka vydělávají 

peníze pro své rodiny především ve své domovině, může mít ale další zpřísňování pracovních 

podmínek fatální vliv a zřejmě budou práci shánět obtížněji i v nedalekém Brně či jinde v ČR.  
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5 Závěr 

Cíle této práce snad bylo dosaženo postupováním podle vytyčených požadavků. 

Nejprve byla provedena deskripce a poměrně dostatečné vysvětlení právních aspektů 

zaměstnávání zahraničních osob, z níž se přešlo k praktické stránce věci – rozboru 

zaměstnávání těchto osob ve zvoleném okrese se zhodnocením zjištěných poznatků.   

Zaměstnávání cizinců z třetích zemí je na rozdíl od pracovní síly přicházející z EU, 

EHP, Švýcarska, rodinných příslušníků jejich i českých občanů značně regulováno. Je to 

logické, neboť volný pohyb osob je jednou ze základních zásad EU a na druhou stranu se ve 

společnosti soudí, že je třeba chránit pracovní trh před přílivem osob z nečlenských zemí.  

„Evropští“ občané tedy mohou i v ČR pobývat a pracovat takřka bez omezení  

a rozhodovat se, jestli zde budou vykonávat pracovní činnost čistě dle svého uvážení a zájmu. 

Občané z třetích zemí mají situaci složitější. Především v závislosti na ekonomické situaci 

přistupuje zákonodárce i MPSV k tvrdším podmínkám, na základě kterých tito cizinci 

dosáhnou na získání povolení k zaměstnání nebo živnostenské oprávnění. Tato opatření pak 

mají za následek snížení počtu cizinců, kteří zabírají pracovní místa tuzemským občanům. Na 

některé pozice však místní občané nechtějí vůbec nastoupit, což zrušením vydaných pokynů 

příslušným ÚP, které by měly za následek prakticky zákaz udělování i prodlužování povolení 

k zaměstnání pro většinu cizinců, uznalo i samotné MPSV.  

Dá se v podstatě říci, že se střídají období, kdy se sníží počet cizinců pracujících na 

našem území nebo dojde ke zpomalení jejich nárůstu v závislosti na zpřísnění podmínek pro 

jejich zaměstnávání i podnikání. Taktéž se ovšem v této souvislosti projevují např. výkyvy 

v ekonomické sféře, kdy cizinci nejsou nebo naopak jsou více nuceni přivydělávat si 

v zahraničí nebo v množství nabízených pracovních pozic nabízených zaměstnavateli, což se 

odráží obzvláště v menších oblastech, jakou je i okres Vyškov.  

Počet pobývajících cizinců na území vyškovského okresu není příliš velký, dokonce  

i podíl cizinců na místním obyvatelstvu v celorepublikovém nebo krajském srovnání sestává 

na podprůměrné příčce. Menší počet občanů s cizím občanstvím s sebou samozřejmě nese 

menší podíl na pracovní síle, který se tedy již 7 let drží na poměrně stálé hodnotě oscilující 

kolem 2 % oproti vývoji v ČR a JMK, jež je více rozkolísaný a dosahuje téměř třikrát, resp. 

dvakrát tak vysokých hodnot. Je evidentní, že se více zahraničních pracovníků spíše než do 

daného okresu soustřeďuje do Brna, kde především snáze naleznou uplatnění, ostatně stejně 

tak činí i místní občané. 
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Cizinci z třetích zemí se v klasickém zaměstnaneckém poměru v okrese vyskytují jen 

minimálně a spíše podnikají na základě živnostenského oprávnění. Takto ostatně vyvíjelo 

ekonomickou činnost již od roku 2009 více zahraničních pracovníků než těch bez tohoto 

oprávnění, což nemá v ČR ani JMK obdoby, ač i zde se jejich počty až donedávna zvyšovaly. 

Pak přišel zásah státu v podobě přísnějších podmínek, které do té doby byly pro cizince 

poměrně výhodné a k poklesu podnikajících cizinců, ten byl v okrese dosti znatelný, ovšem  

i přesto se podnikající cizinci drží se značným náskokem na první pozici. 

Většinu běžně zaměstnaných cizinců tvoří ti „evropští“ a stejně jako téměř v celé 

republice jde hlavně o Slováky. I v tomto případě se vyškovský okres vyznačuje odchylkou, 

neboť slovenští občané zaujímají drtivou většinu registrovaných zaměstnanců ÚP nejen mezi 

osobami z EU, EHP a Švýcarska, ale díky minimálnímu počtu ostatních cizinců, i naprostou 

většinu všech zahraničních pracovníků. 

Samotný průběh zaměstnávání v okrese má pochopitelně také svá specifika, není 

možné říci, že by kopíroval vývoj celorepublikový ani jihomoravský. Nicméně většinou 

pokud se zvyšují či naopak snižují počty jak všech ekonomicky aktivních, tak jejích složek, je 

i zde patrný stejný trend. Často ovšem dochází k intenzivnějším nárůstům či propadům  

a někdy se též vývoj ubere zcela jiným směrem. Působí zde nejen usměrňující vlivy právních 

předpisů a pokynů vydávaných příslušným pobočkám ÚP, ale i tamní vývoj na pracovním 

trhu, kdy několik zaměstnavatelů v závislosti na zahajování, ukončování, rozkvětu či úpadku 

výroby potřebuje různé množství pracovních sil. 

Podle nových poznatků nejspíše nebude vyřešeno stárnutí české populace přílivem 

cizinců. V okrese Vyškov k tomuto prozatím nejspíše opravdu nedojde, soudě dle velmi 

nízkého podílu na místním obyvatelstvu i pracovní síle. I když cizinci s trvalým pobytem 

mírně přesahují polovinu zahraničních osob zde pobývajících, nelze s ohledem na další 

zpřísňování podmínek, které příliš nenahrávají zvýšení počtu ekonomicky aktivních cizinců, 

očekávat, že se sem budou stěhovat především mladí rodinní příslušníci za již usazenými 

příbuznými, nahrazovat místní pracovní sílu a plodit další děti. Ledaže by šlo o osoby z EU, 

EHP či Švýcarska, ale ani toto není velmi pravděpodobné. Kromě sloučení rodiny není jinak 

příjezd za prací do vyškovského okresu pro osoby ze zahraničí příliš motivující  

a v současnosti ani příliš reálný kvůli minimální nabídce pracovních míst, především těch 

vhodných pro cizince z třetích zemí. 
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