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Anotace 

 Práce charakterizuje dopady nelegálního zaměstnávání cizinců z třetích 

zemí na zaměstnanost v ústeckém kraji. Bude zde proveden ekonomický rozbor 

toho, zda nelegální zaměstnávání cizinců třetích zemí má zásadní vliv a dopady 

na zaměstnanost v ústeckém kraji. Dále zde bude zmíněna i kriminalita cizinců, 

která zákonitě vyplývá z toho, že je cizinec na území České republiky nelegálně 

zaměstnán. Především bude zmíněna kriminalita, která úzce souvisí 

s problémem vstupu cizince na území ČR a následně kriminalita páchaná již na 

samotném území ČR, respektive v rámci Ústeckého kraje.  

 

Klíčová slova: cizinec, migrace, nelegální zaměstnávání, kriminalita cizinců,  

                         Ústecký kraj, zaměstnanost, trh práce, nezaměstnanost 

 

Summary 

 The dissertation defines impacts of illegal employment of foreigners from 

the third countries on the employment rate in the region Ústí nad Labem. The 

economic analysis, if the illegal employment of foreigners from third countries 

has a basic influence and an impact on the employment rate in the region Ústí 

nad Labem, is performed in this dissertation. The criminality of foreigners, which 

automatically results from illegal employment of a foreigner in the Czech 

Republic territory, will be mentioned in this dissertation. The criminality, which is 

closely related to the problem of an entrance of a foreigner into the Czech 

Republic and the criminality, subsequently committed in the Czech Republic 

territory, respectively in the region Ústí nad Labem, will be mentioned above all.  

 

Key words: foreigner, migration, illegal employment, criminality of foreigners,  

                     region Ústí nad Labem, employment rate, labour market,  

                     unemployment 
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1. Úvod 

 Nelegální zaměstnávání je součástí ekonomiky každého státu. Jedná se 

jak o nelegální zaměstnávání občanů domovského státu, tak nelegální 

zaměstnávání cizinců na území daného státu. Vlastní podstatou nelegálního 

zaměstnávání je porušení zákonů a obecně závazných předpisů, které 

umožňují legální zaměstnání nebo podnikání cizinců.  

 Vlastnímu nelegálnímu zaměstnávání cizinců ve své podstatě již 

předchází to, že cizinec není zaměstnán legálně z důvodu toho, že na území 

republiky pobývá nelegálně. Toto je spojeno s migrací lidí z jednoho území 

státu do druhého. Děje se to již od samého začátku, kdy jednotlivé národy 

postupně začaly zjišťovat, že na území, které obývají, již není dostatek obživy 

pro všechny a podobně. Byla zde především vidina snadného způsobu obživy 

na jiném území, které bylo například hospodářsky vyspělejší, mělo schopnost 

zajistit obživu více lidem. Z tohoto se časem stala migrace s ekonomickým 

faktorem, který přetrvává do současné doby a je jedním z hlavních důvodů 

migrace lidí z jednoho území státu do druhého. Jednou z dalších příčin migrace 

je například náboženské nebo i politické pronásledování. Tyto důvody 

přetrvávají i v současné době, ale hlavní důvod, kterému se budu věnovat v této 

práci, je důvod ekonomický. Jak jsem již zmínil, nelegální migrace s sebou 

přináší i nelegální ekonomické aktivity cizinců, které nejsou v souladu se 

zákony a tím se stávají nebezpečným pro daný stát a společnost. Touto 

skutečností, že nedodržují zákon a pořádek dané země (dále již bude hovořeno 

pouze o České republice, potažmo o Ústeckém kraji, na který se tato práce 

zaměřuje), narušují nelegální aktivity cizinců vlastní podstatu demokratického 

systému, který je na tomto dodržování zákonů založen. Nelegální migrace a 

různé neoprávněné aktivity cizinců pobývajících na území daného státu 

nelegálně, jedná se především o nelegální aktivity související s ekonomickou 

migrací, jsou doprovázeny řadou rizik, které jsou ve spojení jak na samotného 

cizince, tak i na danou cílovou zemi.  Toto je pohled na danou problematiku 

z hlediska zákonných podmínek a dodržování stanovených pravidel a 

příslušných zákonů dané země. [1], [2]. 
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Pokud se na tuto problematiku budeme dívat i z pohledu cizince, který se 

ocitnul v nelegálním postavení, tak nelegální migrace a s ní spojené nelegální 

ekonomické aktivity cizince přináší i kladné přínosy nejen pro samotné cizince 

pracující bez platných povolení a podobně, ale i pro tu zemi, kde se toto děje, 

v některých případech i pro samotnou zemi původu cizince. Jedná se 

především o to, že cizinec většinu svého výdělku posílá rodině do země svého 

původu. To má obecně za následek i pozitivní dopady na ekonomiku toho 

daného státu (větší kupní síla atd.). 

Tato práce bude především charakterizovat dopady nelegálního 

zaměstnávání cizinců z třetích zemí na zaměstnanost v Ústeckém kraji. Bude  

proveden ekonomický rozbor toho, zda nelegální zaměstnávání cizinců třetích 

zemí má zásadní vliv a dopady na zaměstnanost v Ústeckém kraji. Dále se  

zmíním i o kriminalitě cizinců, která zákonitě vyplývá z toho, že je cizinec na 

území České republiky nelegálně zaměstnán. Především bude zmíněna 

kriminalita, která úzce souvisí s problémem vstupu cizince na území ČR a 

následně kriminalita páchaná již na samotném území ČR, respektive v rámci 

Ústeckého kraje.  
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2. Podmínky a způsob zaměstnávání cizinců v ČR 

 Cílem této práce je seznámit, objasnit a provést vyhodnocení, zda má 

nelegální zaměstnávání cizinců z třetích zemí vliv na celkovou zaměstnanost  

v rámci Ústeckého kraje a od toho se následně odvíjející kriminalitu a i vliv na 

výdaje v rámci státního rozpočtu.  

2.1. Definice pojmů použitých v rámci této práce 

 Na úvod této kapitoly zde bude zmíněno několik důležitých pojmů mající 

vztah k danému tématu. Je nutné je trochu přiblížit pro lepší pochopení dané 

problematiky. 

„Cizinec“, dle obecného pojetí lze za cizince považovat každého člověka, 

který nemá české státní občanství.  V zákoně o zaměstnanosti  č. 435/2004 Sb. 

je jako cizinec definován ten občan, který není příslušníkem EU, EHS a ESVO. 

Dle tohoto zákona platí pro cizince přísnější podmínky při získávání zaměstnání 

v ČR než pro občana ČR [1], [7], [8]. 

 „Nelegální zaměstnávání“, jedná se o pojem, který je skoro stejný jako 

pojem „nelegální páce“. Pojem nelegální práce definuje zákon č. 435/2004 Sb. 

O zaměstnanosti. Zde je uvedeno v § 5 písm. e), že nelegální prací se rozumí 

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovně právní vztah, 2. Pokud 

fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením 

k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, 

nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem k zaměstnání 

ve zvláštních případech (déle jen zelená karta) vydaným podle zvláštního 

předpisu nebo v rozporu s modrou kartou, to neplatí v případě převedení na 

jinou práci, 3. Pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo 

fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li 

vyžadováno [1], [3], [7]. 

 „Nelegální ekonomická aktivita migrantů“. Tímto pojmem se rozumí kdy 

migrant nebo cizinec nemá příslušné povolení k pobytu a zároveň i k práci nebo 

podnikání, nebo má jen turistické vízum, na které v ČR pracuje nebo podniká. 
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 „Kvazi-legální ekonomická aktivita migrantů“. Rozumíme tím, že  cizinec 

nebo migrant má povolený pobyt i práci nebo podnikání, ale nějakým jiným 

způsobem vážně porušuje zákony ČR. Jedná se například o to, že cizinec 

pracuje v jiném regionu, oboru, jiného zaměstnavatele než na co má povolení, 

pašování zboží a podobně [1]. 

 „Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního 

rozšíření v roce 2007 tvoří 27 evropských států. EU vznikla z Evropského 

společenství v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii. Cílem EU je 

vytvoření společného trhu a hospodářské měnové unie, podpora rozvoje a růstu 

hospodářství zaměstnanosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního 

prostředí. ČR vstoupila do EU 1. 5. 2004“ [23]. 

 „Schengenský prostor (zkráceně Schengen) je území většiny evropských 

států (zemí Schengenské dohody), na kterém mohou osoby překračovat 

hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční 

kontrolou. Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku u níž 

byla 14. 7. 1985 podepsána Schengenská dohoda a v níž byla 19. 7. 1990 

podepsána prováděcí úmluva. Smluvní státy jsou převážně země Evropské 

unie, ale i některé nečlenské  země EU. Do schengenského prostoru spadají i 

některé ze zámořských území členských zemí. ČR do Schengenu vstoupila    

21. 12. 2007“ [24]. 

 „Bydliště“, tento pojem je v zákoně o zaměstnanosti v § 5 písm. b) 

definován jak pro státního občana ČR, tak pro cizince. Zde je rozlišeno, zda se 

jedná o cizince, který je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, nebo 

příslušníkem občana ČR. Adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území 

ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle 

zdržuje.  Dalším kritériem je, že cizinec není občanem EU ani jeho rodinným 

příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR, adres trvalého pobytu na 

území ČR. Jako poslední možnost je, že cizinec, který není občanem EU ani 

jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR a který je 

držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na 

takové pracovní pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci, jedná se o modrou 
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kartu, adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému 

cizinců [7].  

 „Zelené karty“, jedná se o zjednodušený postup při udělení povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Jde o doklad duálního 

charakteru. Znamená to, že je cizinci uděleno povolení k pobytu i k zaměstnání 

zároveň. Tento způsob vstoupil v platnost dne 1.1.2009 v rámci novely zákona 

o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců. V rámci zelené karty se nabízí 

volné pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od oznámení úřadu 

práce. Tímto se snižuje byrokratická zátěž pro podnikatelské subjekty, které 

mají zájem přijmout cizince třetích zemí. Jde o rychlejší přístup cizinců na 

pracovní trh na volná místa, která se nedaří obsadit tuzemskými zaměstnanci. 

Systém je rozdělen na kategorie A, B, C. Jedná se o rozdělení dle druhu 

povolání a potřebné kvalifikace. 

 O zelenou kartu můžou žádat pouze občané států definovaných ve 

vyhlášce Ministerstva vnitra. Dle této vyhlášky se jedná o Australské 

společenství, Černou Horu, Chorvatsko, Japonsko, Kanadu, Nový Zéland, 

Korejskou republiku, Republiku Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Srbsko, 

Spojené státy americké a Ukrajinu. Ke konci roku bylo celkem evidováno 126 

vydaných karet [3]. 

 „Modré karty“, v případě modré karty se jedná o druh povolení 

k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na pracovní pozici, která 

vyžaduje vysokou kvalifikaci. Toto povolení bylo zavedeno na základě 

implementace Směrnice Rady 2009/50/ES. Tuto kartu vydává ministerstvo 

vnitra. Doba platnosti je 2 roky, platnost lze opakovaně prodlužovat. Hlavní a 

povinnou náležitostí k vydání této modré karty je pracovní smlouva mezi 

zaměstnavatelem a cizince. Na zaměstnavatele z toho vyplývají stanovené 

povinnosti dané příslušným zákonem. Jednou z povinností je zaručit roční mzdu 

alespoň ve výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy. Modrá karta se 

vydává pouze na volné pracovní místo. Jednou z hlavních vlastností této modré 

karty je i ochrana před nelegálním zaměstnáváním tím způsobem, že 

zaměstnavatel, který za posledních 12 měsíců před vydáním modré karty dostal 
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pravomocně uloženou pokutu za umožnění nelegální práce, tak MPSV ho 

nezařadí do evidence uchazečů o modré karty [3]. 

 „Rodinný příslušník občana Evropské unie“. Dle zákona o pobytu cizinců 

na území ČR se za rodinného příslušníka považuje a) manžel b) rodič, jde-li o 

občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné 

domácnosti c) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela EU d) nezaopatřený 

přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela  

EU [8]. 

2.1.1. Použitá legislativa 

 Protože se musíme opřít a vycházet z platné legislativy v České 

republice, tak zde budou krátce zmíněny důležité zákony, vyhlášky                    

a mezinárodní úmluvy, které upravují zaměstnávání cizinců jednak v rámci 

České republiky, tak i v rámci Evropské unie. 

 Jako první bych uvedl mezinárodní úmluvu, která je jednou 

z nejdůležitějších v rámci EU. Jedná se o Smlouvu o Evropské unii, která byla 

podepsána v Maastrichtu dne 7.2.1992 a v platnost vešla dne 1.11.1993, 

zavedla oblasti spolupráce evropských zemí. 

 Dále budou uvedeny zákony důležité pro Českou republiku. Jedná se 

především o tyto právní normy: 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č.. 283/1991 Sb.,       

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a      

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon  č. 500/2004 Sb., o  správním řízení (správní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 
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 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v 

rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968, o volném pohybu 

pracovníků v rámci Společenství 

 Nařízení Rady (EHS) č. 311/76 ze dne 9. února 1976, o sestavování 

statistik o zahraničních pracovnících 

 Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 

státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých 

zákonů 

2.2. Podmínky,  za kterých lze zaměstnat cizince v ČR 

 Na úvod je nutné nejdříve vysvětlit skutečnost, ze které vycházejí 

jednotlivé statistické výstupy o zaměstnávání cizinců na území České republiky 

a podmínky, za kterých jsou cizinci zaměstnáni na území České republiky. 

Všechna zde uvedená data jsou statisticky sledována. Údaje vycházejí 

z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydávaných 

platných povolení k zaměstnání cizinců, o vydávaných zelených kartách a o 
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počtu informací o přijetí občanů EU/EHP a Švýcarska, včetně cizinců ze třetích 

zemí, u kterých se nevyžaduje povolení k zaměstnání a ani zelená karta, 

k výkonu práce a jsou registrovány úřady práce, příloha 8. Druhá skupina údajů 

vychází z evidence cizinců se živnostenským oprávněním, kteří jsou v evidenci 

Ministerstva průmyslu a obchodu [3], [17]. 

2.2.1. Evidence cizinců dle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

a) zaměstnávání cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců 

 Vzhledem k tomu, že ČR je členem EU,  od 1.5.2004 nejsou občané EU, 

EHP a Švýcarska z hlediska zákona o zaměstnanosti považováni za cizince a 

v souladu s tímto zákonem o zaměstnanosti mají stejné právní postavení jako 

všichni občané ČR, mají v ČR volný přístup k zaměstnání na trhu práce.  

Ostatních cizinci, kteří nejsou občany výše uvedených společenství a 

Švýcarska a ani jejich rodinnými příslušníky,  mohou vykonávat práci na území 

ČR pouze za té podmínky, že obdrželi povolení k pobytu na území a 

k zaměstnání, příloha 9, [17]. 

b) zaměstnávání cizích státních přísl. v postavení regist. podnikatelů 

 Zde jsou za zaměstnání považovány následující formy podnikání. Jedná 

se o plnění úkolů zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu a obchodní společnosti [3]. 

Platná povolení k zaměstnání cizinců 

 Úřad práce může cizinci vydat povolení k zaměstnání na pracovní místo, 

které je hlášeno zaměstnavatelem jako volné a které nelze na požadovanou 

kvalifikaci obsadit jinak. Dále se pak jedná o povolení k zaměstnání s ohledem 

na situaci na trhu práce. To se vydá cizinci, který bude sezónním 

zaměstnancem na dobu šesti měsíců za podmínky, že mezi jednotlivými 

zaměstnáními uplyne doba nejméně šesti měsíců. 

 Povinnost žádat o povolení k zaměstnání má společník, statutární orgán 

a člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti a také člen 

družstva, který plní úkoly pro obchodní společnost [3]. 
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Kdy vydat cizinci povolení k zaměstnání bez ohledu na trh práce 

 Níže uvedená povolení k zaměstnání vycházejí z evidencí jednotlivých 

úřadů práce, které rozhodují v rámci svého správního řízení o vydání nebo 

odnětí [3]. 

 který je zaměstnán na časově vymezené období pro zvyšování své 

kvalifikace a dovedností, nejdéle však na dobu jednoho roku, toto může 

být i prodlouženo 

 do 26 let zaměstnaného příležitostnými a časově omezenými pracemi 

v rámci výměny mezi školami 

 který je duchovním církve registrovaných v ČR 

 kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu 

 který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany a nebo kterému bylo 

uděleno vízum nad 90 dní za účelem strpění pobytu dle zákona o azylu, 

nejdříve však po uplynutí 12 měsíců (tento bod bude popsán 

v samostatné kapitole ke kriminalitě cizinců) 

 který bude vykonávat zaměstnání na území ČR na základě svého 

zvolení nebo i jmenování do funkce (uvedeno v § 147 o zaměstnanosti) 

Kdy se povolení nevyžaduje 

 když cizinec obdržel azyl nebo byla udělena doplňková ochrana 

 když má povolení k trvalému pobytu na území ČR 

 je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise nebo rodinným 

příslušníkem vládní organizace sídlící na území  ČR 

 když je cizinec výkonným umělcem, pedagogickým pracovníkem, 

akademickým pracovníkem vysoké školy, žákem nebo studentem do 26 

let svého věku, sportovcem, když je osobou, která v ČR zajišťuje 

dodávky zboží, nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, 
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nebo záruční či pozáruční opravy a pobyt na území ČR nepřesáhne 

sedm kalendářních dní jdoucích po sobě nebo 30 kalendářních dnů 

v roce 

 je členem záchranné jednotky a pomoc je poskytována na základě 

mezinárodní smlouvy 

 zaměstnanec v mezinárodní dopravě 

 když cizinec pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem společného soužití rodiny, když jde o společné soužití 

rodiny, jež má statut residenta, který dlouhodobě pobývá v evropském 

společenství  

Kdy nelze povolení vydat 

 Jako další důležitý bod, který je podstatný pro tuto práci, je tato část, kdy 

nelze vydat povolení k zaměstnání. Jedná se především o následující dva body. 

 když cizinec požádal v České republice o udělení mezinárodní ochrany, 

nemůže po dobu následujících 12 měsíců ode dne podání žádosti o 

mezinárodní ochran dostat povolení k zaměstnání 

 když cizinec nesplňuje některou podmínku, která je stanovena zákonem 

o zaměstnanosti k vydání povolení k zaměstnání [3] 

Evidence cizinců 

 Každý subjekt, který zaměstnává cizince, kteří jsou občany EU/EHP a 

Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a také všech ostatních cizinců je 

povinen vést jejich evidenci. Jedná se i o cizince, kteří jsou k němu vysláni  

k provedení práce zahraničním zaměstnavatelem. 

 Dle statistiky Českého statistického úřadu bylo ke konci roku 2010 na 

území ČR evidováno celkem na Úřadech práce 215 367 zahraničních 

pracovníků. Nejvyšší část občanů EU, kteří jsou evidováni na ÚP, představují 

občané Slovenska. Jedná se o počet 100,7 tisíc ke konci roku 2010. Z výše 
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uvedeného celkového počtu zahraničních pracovníků je 143 900 občanů zemí 

EU. Zbytek představují občané třetích zemí. Z tohoto počtu prvenství zaujímají 

státní příslušníci Ukrajiny, jedná se o 42,1 tisíc osob. Dle statistik  tento počet 

ale klesá, ve srovnání s rokem 2009 došlo ke snížení o 15,3 tisíc osob. Rovněž 

byl zaznamenán i větší úbytek státních příslušníků Vietnamu, Mongolska, 

Uzbekistánu a Moldavska. Naopak mírně se zvyšuje počet občanů Chorvatska 

a Thajska [3]. 

2.2.2. Evidence cizinců dle Ministerstva průmyslu a obchodu 

Cizinci se živnostenským oprávněním 

 Na území České republiky mohou podnikat i cizinci. Toto upravuje zákon 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Cizinci mají dle tohoto zákona 

stejná práva jako občané ČR za podmínek daných tímto zákonem.  Cizinci 

mohou podnikat dle živnostenského zákona jako zahraniční fyzické osoby, dále 

mohou zakládat i právnické osoby. Zde se jedná především o obchodní 

společnosti nebo družstva dle obchodního zákoníku. Jak bylo již uvedeno, tak 

zahraniční fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, která nemá pobyt na 

území České republiky. Na základě tohoto musí mít zahraniční osoba povolen 

pobyt na území ČR dle zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. 

 Dle údajů Českého statistického úřadu počet cizinců podnikajících na 

území ČR se postupně zvyšoval. K prvnímu poklesu došlo v roce 1998 

v důsledku novely živnostenského zákona. K dalšímu poklesu došlo až po roce 

2001, protože byla přijata rozsáhlá novela živnostenského zákona, tato novela 

vyšla ve Sbírce zákonů č. 356 v roce 1999. V tuto samou dobu vyšel i nový 

zákon upravující pobyt cizinců na území ČR. Jednalo se o zákon č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Tento zákon především 

zpřísnil podmínky k získání víza pro dlouhodobé podnikání v ČR. V důsledku 

těchto změn začaly živnostenské úřady rušit cizincům podnikajících v ČR 

živnostenská oprávnění, kteří nepředložili doklady opravňující pobyt.  

 Dalším důležitým obdobím je rok 2004. Dne 1.5.2004 vstoupila v platnost 

euronovela živnostenského zákona. Tato novela byla zveřejněna ve Sbírce 

zákonů č. 67. Tato novela je důležitá především tím, že postavila na stejnou 
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úroveň občany EU a ČR. Dne 1.7.2008  došlo k další novele živnostenského 

zákona, vyšla ve Sbírce zákonů č. 130 z téhož roku. V této novele došlo 

k důležité skutečnosti, která má vliv na další část této práce, byla zavedena 

jediná volná živnost, která má předmět podnikání Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona /dát do příloh/ s 80 obory 

činnosti místo původních 125 volných živností. Tato úprava měla za následek 

pokles počtu vydaných živnostenských oprávnění, obr. 1, příloha 10, [17]. 

obr. 1 – Celkový přehled cizinců se živnostenským oprávněním 

 V letech 2004 a 2005 rostl počet cizinců z členských zemí EU, kteří měli 

živnostenské oprávnění k podnikání v ČR. V této době v ČR podnikalo více jak 

14 tis. osob. V roce 2006 došlo k přesouvání dat z lokálních evidencí do 

centrální. Toto mělo za následek to, že klesl počet podnikajících cizinců. Tento 

pokles byl zapříčiněn tím, že některá data byla duplicitní mezi jednotlivými 

evidencemi. Následně začal počet cizinců zase postupně stoupat. Nejvíce se 

nárůst projevil od roku 2008. Doposud je hovořeno jen o cizincích ze členských 

zemí EU. Největší podíl z tohoto počtu tvoří občané Slovenska, jedná se o 10,7 

tis. osob, dále následuje Polsko a Německo. Tento počet cizinců EU 

představuje z celkového počtu cizinců podnikajících se živnostenským 



Josef Cibulka: Ekonomické vyhodnocení dopadů nelegálního zaměstnávání cizinců  

 

 2012                                                                                                                                            13 

 

oprávněním asi jednu pětinu všech cizinců. Největší počet cizinců představují 

občané Vietnamu (33,2 tis.) a občané Ukrajiny (29,7 tis.). Této skupině cizinců 

bude dále věnována větší pozornost v rámci této práce. Tuto skutečnost, že     

u posledních dvou států, kteří nejsou členy EU došlo k tak velkému nárůstu 

evidovaných živnostenských oprávnění, má zřejmě za následek vstup ČR do 

Schengenského prostoru. Tento vstup má různé výhody, které z toho plynou, 

tab. 1, [3], [16]. 

tab. 1 - Počet podnikatelů cizinců 

Stav                                                         
roku 

k 31.12.               
2009 

tj. % 
k 31.12. 

2010 
tj. % 

Změna oproti 
předchozímu 

období 

Celkem podnikatelů 
cizinců 87 753 100,00 90 983 100,00 3,70% 3 230 

z toho TOP 10             

Vietnam 35 590 40,60 33 164 36,50 -6,8 -2 426 

Ukrajina 26 223 29,90 29 739 32,70 13,4 3 516 

Slovensko 9 865 11,20 10 681 11,70 8,3 816 

Moldavsko 1 559 1,80 1 760 1,90 12,9 201 

Polsko 1 450 1,70 1 608 1,80 10,9 158 

Německo 1 426 1,60 1 527 1,70 7,1 101 

Rusko 1 336 1,50 1 439 1,60 7,7 103 

Bulharsko 977 1,10 1 035 1,10 5,9 58 

Spojené království 866 1,00 955 1,00 10,3 89 

Spojené státy americké 663 0,80 741 0,80 11,8 78 

 

2.2.3. Celková zaměstnanost cizinců 

 Dle ČSÚ se celkovou zaměstnaností rozumí součet platných povolení 

k zaměstnání cizinců, počtu cizinců evidovaných na úřadu práce a počet cizinců 

se živnostenským oprávněním. Jedná se jen o vysvětlení tohoto pojmu, 

podrobněji bude celková zaměstnanost cizinců vyhodnocena v porovnání se 

zaměstnaností cizinců v následující kapitole, kde bude provedeno vyhodnocení 

v rámci Ústeckého kraje [3]. 
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2.3. Nelegální zaměstnávání 

 V rámci této kapitoly bude obecně uvedeno, kým je prováděna kontrola 

cizinců na odhalení nelegálního zaměstnávání. Samotné kontroly cizinců při 

zaměstnání jsou prováděny samotným úřadem práce, celní správou, cizineckou 

policií anebo v součinnosti vyjmenovaných složek. Dále se na kontrolách 

podílejí Finanční a Živnostenské úřady. Především se jedná o pravidelné 

kontroly, které jsou prováděny na předem vytipovaných objektech, jedná se      

o takzvané cílené kontroly. Jsou to kontroly zaměřeny na zaměstnavatele, kteří 

zaměstnávají cizince, mají především preventivní účel. Dalším typem jsou 

namátkové kontroly a nakonec kontroly u zaměstnavatelů, kde je podezření, že 

by mohlo docházet k nelegálnímu zaměstnávání. V roce 2010 provedly úřady 

práce celkem 2 333 kontrol, tab. 2. Dle ČSÚ mají tyto počty vzestupnou 

tendenci. V roce 2010 bylo zkontrolováno celkem 14 186 cizinců zaměstnaných 

v ČR. Z tohoto počtu bylo zjištěno 1 797 cizinců, kteří byli nelegálně 

zaměstnáni. 

tab. 2 – Přehled o kontrolní činnosti ÚP 

Rekapitulace kontrolní činnosti úřadů práce - 2010 

Celkový počet provedených kontrol                                                     13 865 

z toho počet kontrol zaměstnavatelů zaměstnávajících 
zahraniční pracovníky (cizince a občany EU/EHP) 2 333 

z toho provedeno kontrol z podnětu:   

   z podnětu Úřadu práce 1 584 

   z podnětu Služby cizinecké policie 308 

   z podnětu Živnostenského úřadu 14 

   z podnětu Finančního úřadu 0 

   z podnětu Oblastního inspektorátu práce 9 

   z podnětu orgánů celního úřadu 243 

   z podnětu Policie ČR (kromě Služby cizinecké police) 19 

   z jiného podnětu 173 

 Zde jsou pro lepší představu rozebrány jen obecné údaje v rámci celé 

ČR, aby bylo zřejmé, kolik cizinců bylo kontrolováno celkem, tab. 3, protože 

v dalších částech práce bude již provedeno vyhodnocení v rámci Ústeckého 

kraje. Obecně závisí počet cizinců v postavení zaměstnanců na momentálních 
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požadavcích a situaci na trhu práce. Dle jednotlivých statistik jednotlivých 

oblastí, kde je větší nezaměstnanost, tak tyto oblasti zase vykazují větší počet 

zaměstnaných cizinců. V některých krajích došlo ke snížení počtu cizinců         

a někde ke zvýšení oproti minulým rokům. Ústecký kraj, který nás bude dále 

zajímat, vykazuje mírné zvýšení, jedná se asi o 0,5 tis. cizinců [3], [13], [16]. 

tab. 3 – Celkové výsledky kontrolních orgánů 

Výsledky kontrol a spoluúčast kontrolních orgánů 

Počet zkontrolovaných zahr. pracovníků celkem 14 186 

z toho zjištěno celkem pochybení ( z toho nelegálně 
+ nesprávně nezadokumentované osoby) 

6 232                                
(1 797+4 435) 

Počet uložených pokut 1 240 

z toho uloženo pokut 
zaměstnancům+zaměstnavatelům 169+1 071 

Výše uložených pokut v Kč 44 983 100 

Počty provedených kontrol ve spoluúčasti:   

Služby cizinecké policie 541 

Živnostenského úřadu 9 

Finančního úřadu 9 

Oblastního inspektorátu práce 127 

Celního úřadu 320 

Policie ČR (kromě Služby cizinecké policie) 11 

Okresní správa sociálního zabezpečení 68 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 

Městská policie 2 

 

2.3.1. Legislativní změny mající vliv na nelegální zaměstnávání 

 Dále budou popsány důležité legislativní změny mající vliv na potírání 

nelegálního zaměstnávání, se kterým souvisí i kriminalita cizinců a i 

zaměstnavatelů, kteří cizince zaměstnávají. Toto je také důležité pro další část 

práce. Bude samostatně popsána v kapitole, která přímo souvisí s tímto 

tématem. Tyto legislativní změny byly přijaty v roce 2010 a vycházejí 

z implementací  evropských směrnic a z plnění úkolů usnesení vlády ze dne 

9.2.2009 č. 171 pro zajištění bezpečnosti a bezpečnostní situace České 

republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledků 

hospodářské krize.  
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 Dne 1. ledna 2011 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o pobytu 

cizinců, zákon o zaměstnanosti a zákoník práce. Uvedené právní předpisy byly 

změněny zákonem č. 347/2010 Sb. a zákonem č. 427/2010 Sb. V těchto 

zákonech byly zavedeny následující změny [14] : 

 zavedení povinnosti zaměstnavatele oznámit a projednat s příslušným 

úřadem práce záměr zaměstnávat cizince, od 1.4.2011 se jedná             

o krajskou pobočku ÚP 

 rozšíření kontrolních kompetencí celních úřadů 

 zpřísnění podmínek pro agentury práce zprostředkovávající zaměstnání 

 zavedení modrých karet 

 byla zavedena zvýšená spoluodpovědnost zaměstnavatele při řešení 

situace cizince, kterého propustí ze zaměstnání před skončením 

platnosti povolení, které zaměstnavatel vydal (jedná se např. o zelené    

a modré karty) 

 byla zavedena opatření, která směřují k posílení možností cizince bránit 

se proti tomu, že mu nebyla vyplacena mzda 

 zavedení povinné písemné formy dohody o provedení práce 
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3. Vliv nelegálního zaměstnávání cizinců z třetích 
zemí na zaměstnanost v Ústeckém kraji  

 Protože tato práce je zaměřena na Ústecký kraj, tak zde budou použitá 

data vycházet především se statistiky tohoto kraje. Data, která budou dále 

použita, jsou získána ze zdrojů ČSÚ. Tento úřad získává potřebná data, která 

souvisejí s tímto tématem především Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Ministerstva financí, Ministerstva vnitra. Tato data se v rámci jednotlivých krajů 

soustřeďují ve vydávaných tzv. statistických ročenkách. Tyto ročenky jsou ČSÚ 

vydávány pravidelně každý rok s kompletními daty vždy za celý předchozí rok. 

V této práci budou jako poslední statistická data použita data za rok 2010, 

protože v současné době nejsou ještě aktuální data za rok 2011 k dispozici       

a proto by byla provedená analýza nepřesná pro neúplnost použitých 

statistických dat. 

3.1. Základní charakteristika makroekonomických veličin 

 Z hlediska dalšího zhodnocení jednotlivých vybraných aspektů, je 

důležité uvést krátkou charakteristiku ústeckého kraje. Tento kraj je členěn na 

sedm okresů, které budou předmětem zájmu prováděné analýzy. Jedná se       

o okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny, Most a Chomutov, 

příloha 4. Dne 1.1. 2003 vstoupila do druhé fáze reforma veřejné správy. Tato 

reforma stanovila vyhláškou správní obvody obcí s rozšířenou působností. 

K tomuto datu vzniklo v rámci kraje 16 správních obvodů s rozšířenou 

působností. 

3.1.1. Podíl kraje na tvorbě HDP 

 Ústecký kraj  měl za rok 2010 při tvorbě hrubého domácího produktu 

podíl 6,6% v rámci ČR  a je tímto na desátém místě ve srovnání s ostatními 

kraji, obr. 2. V Ústeckém kraji je několik důležitých zaměstnavatelů, kteří mají 

značný vliv na zaměstnanost v tomto kraji. Jedná se především o Mosteckou 

uhelnou společnost, Severočeské doly, Chemopetrol a Krajskou zdravotní a.s. 

 V kraji je zaměstnáno přibližně 361,9 tisíc osob. Z tohoto počtu je cca 

90,6 tisíc osob zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu. V tomto roce 2010 

dosáhla hrubá měsíční mzda na částku 24 874 Kč, tato částka je asi o 2 388 Kč 
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menší ve srovnání s jinými kraji a to řadí Ústecký kraj na sedmé místo v ČR. 

V kraji dle dat za rok 2010 byla dlouhodobě nejvyšší míra registrované 

nezaměstnanosti. Za to může především pokles těžby uhlí, utlumení výroby       

i zemědělství. 

obr. 2 – HDP v rámci Ústeckého kraje v jednotlivých letech 

  

Ústecký kraj měl také podíl na zahraničním obchodu. V roce 2010 činila 

částka vývozu 151 174 mil Kč. V rámci EU to byla částka 134 245 mil Kč. Vývoz 

měl od roku 2008 klesající tendenci a od roku 2009 začal mírně stoupat.  

obr. 3 – Vývoz v rámci Ústeckého kraje 
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Srovnání je graficky znázorněno ve výše uvedeném grafu, kde je 

porovnání za poslední tři roky a je rozděleno dle států s největším vývozem 

z kraje v uvedených letech, obr. 3, [15]. 

3.2. Zaměstnanost a trh práce v rámci kraje 

 Údaje, které jsou zde použity, jsou čerpány z výsledků zpracování 

ročních statistických výkazů. Jako důležitý údaj pro tuto práci je takzvaná Míra 

registrované nezaměstnanosti, obr. 4. Je to podíl vyjádřený v procentech, kde 

v čitateli je vyjádřen počet neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve 

jmenovateli je vyjádřena disponibilní pracovní síla (zaměstnaní + neumístění 

uchazeči). Takto se míra registrované nezaměstnanosti vyjadřovala dle  

 

obr. 4 – Míra registrované nezaměstnanosti v rámci Ústeckého kraje dle okresů 

metodiky platné do 30.6.2004 a od 1.7.2004 se jedná o podíl, kde v čitateli je 

počet dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve jmenovateli 

součet počtu zaměstnaných, pracujících cizinců registrovaných na úřadech 

práce nebo s platným povolením k zaměstnávání, nebo živnostenským 

oprávněním a počtem dosažitelných neumístěných uchazečů. 
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 Ke konci roku 2010 bylo v rámci Ústeckého kraje zaměstnáno celkem 

361,9 tisíc osob, podíl na zaměstnanosti v rámci ČR to představuje 7,4%,      

obr. 5, příloha 11, [17]. 

obr. 5 – Srovnání celkové zaměstnanosti se zaměstnanými cizinci v rámci kraje 

  Uchazečů o zaměstnání bylo celkem 61 947 osob, obr. 6, jedná se o 

uchazeče evidované na úřadu práce, v rámci ČR to představuje 11% a volných 

pracovních míst bylo celkem 2 238, v rámci ČR to je 7,3%. 

 Cizinců bylo ke stejnému období evidováno celkem 14 434, z toho jich 

bylo 10 050 z třetích zemí a 4 384 občanů EU. Z celkové částky zaměstnaných 

cizinců bylo úřadem práce evidováno celkem 6 561 osob a 7 873 cizinců mělo 

živnostenské oprávnění. Dále budeme vycházet z cizinců, kteří jsou evidováni 

úřadem práce, tito cizinci tvoří 1,8 % zaměstnaných osob z celkového počtu 

zaměstnaných osob v Ústeckém kraji. Cizinců z třetích zemí, kteří jsou 

evidováni úřadem práce, je z výše uvedeného počtu 6 561 celkem 1 913. 

V rámci Ústeckého kraje bylo evidováno v roce 2010 celkem 1 945 volných 

pracovních míst. Protože cílem této práce je vyhodnotit zda nelegální 

zaměstnávání cizinců třetích zemí má vliv na zaměstnanost v Ústeckém kraji, 

tak zde budou uvedena data, která by tento problém měla objasnit.   
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obr. 6 – Celkový počet uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji 

 V rámci Ústeckého kraje je evidováno 61 947 uchazečů o zaměstnání. 

Dle provedených kontrol příslušných úřadů (tato část bude podrobněji 

rozebrána a vyhodnocena v předposlední kapitole, která se zaobírá vlastním 

vyhodnocením na příjmovou stránku státního rozpočtu, číslo o počtu nelegálně 

zaměstnaných cizincích je pouze statistický výpočet, protože evidence těchto 

cizinců je vedena pouze v rámci celé ČR) bylo zjištěno celkem 68 nelegálně 

zaměstnaných cizinců třetích zemí. Když porovnáme počet uchazečů                

o zaměstnání a počet nelegálně zaměstnaných cizinců, místo kterých by mohli 

být zaměstnáni uvedení uchazeči o zaměstnání, tak je to pouze 0,1%,  což je 

hodnota, která by v zásadě neměla mít vliv na evidované uchazeče                   

o zaměstnání v rámci kraje. K této skutečnosti je ještě nutné uvést to, že ve 

většině zjištěných případů nelegálně zaměstnaných cizinců bylo zjištěno, že tito 

cizinci vykonávali práci, která není na trhu práce žádaná, jedná se většinou        

o různé pomocné práce ve stavebnictví, zemědělství a podobně [15], [16], [18].  
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4. Nelegálně zaměstnaní cizinci z třetích zemí a 
kriminalita 

 Na úvod této kapitoly bych jen krátce zmínil příčinu nelegálního 

zaměstnávání cizinců a s tím i související kriminalitu, která úzce souvisí právě 

s problematikou nelegálního zaměstnávání cizinců, příloha 3. Tomu, že cizinec 

je nelegálně zaměstnán a poté dochází k páchání kriminality, předchází ta 

skutečnost, kterou obecně nazýváme nelegální migrace. Ta se dále většinou 

odráží v ekonomických aktivitách cizinců, které již nejsou v souladu se 

zákonem.  

4.1. Příčiny a důsledky kriminality cizinců 

 Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, tak cizinec již tím, že je 

nelegálně zaměstnán, nebo se dopouští protiprávního jednání, tak touto 

skutečností porušuje podstatu demokratického systému, který je založen na 

dodržování práva daného státu. Na tuto skutečnost je ale důležité se dívat         

i z druhé strany a to především tak, že nelegálně zaměstnaní cizinci mohou být 

sami obětí kriminálního jednání ze strany zaměstnavatele nebo 

zprostředkovatele práce, kteří se tímto nelegálním zaměstnáváním také 

dopouštějí trestné činnosti. V ojedinělých případech se může jednat i o určité 

formy vykořisťování nebo takzvaného novodobého otrokářství. Je také třeba 

zmínit i tu skutečnost, že nelegální ekonomické aktivity cizinců mají i řadu 

pozitivních přínosů. Na tyto pozitivní přínosy se ale musíme dívat z pohledu 

cizince samotného, pro kterého je tento způsob nelegálního zaměstnávaní 

přínosem, ale také například pro zemi původu, odkud cizinec přicestoval a to 

tím způsobem, že většina cizinců, kteří jsou nějakým způsobem zaměstnáni, 

tak větší část svého výdělku zasílají svým rodinám v zemi svého původu. Tyto 

rodiny se velkými částkami skládají a často zadlužují na dlouhou dobu, aby se 

alespoň jeden člen rodiny nějakým způsobem dostal do země s rozvinutou 

ekonomikou, většinou se jedná o státy západní Evropy, potažmo celé Evropské 

unie.  Většinou se jedná o jedince v produktivním věku, u kterého je předpoklad, 

že bude nějakým způsobem moci zabezpečit rodinu ve své vlasti. Finanční 

hotovost, kterou cizinec získá za práci, tak z větší části posílá domů do své 
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vlasti. Tyto finanční prostředky, pak rodina cizince používá ke zlepšení své 

finanční situace, která je v málo rozvinutých ekonomikách odkud, většina 

migrantů přichází na nízké úrovni. Jak již bylo zmíněno na začátku, že                

i nelegální zaměstnání cizince má přínos pro zemi svého původu, tak je to 

především v tom, že rodiny migrantů se v zemi původu stávají větší kupní sílou, 

a tímto přispívají do ekonomiky daného státu, odkud cizinec pochází [1], [4].  

4.2. Možné způsoby nelegální migrace ke vstupu na trh práce 

 Protože je zde popisována kriminalita cizinců, která úzce souvisí 

s nelegálním zaměstnáváním cizinců, musíme si nejdříve rozdělit a popsat 

způsoby za jakých cizinci z třetích zemí přicestují do ČR legálně nebo se 

nějakým dalším způsobem do ČR dostanou nelegálně. Budou zde popsány 

způsoby, které mají souvislost se zaměstnáváním cizinců z třetích v rámci EU 

nebo ČR. Tyto způsoby můžeme rozdělit následovně: 

1) Cizinec nemá potřebné doklady a ani vízum ke vstupu do ČR, má ale na 

cestu dostatek finančních prostředků – tento cizinec většinou využije služeb 

převaděčské organizace, která ho dopraví do cílové země, případně mu je 

zajištěno zaměstnání a již se o něj dále tato organizace nestará. Tento druh 

cizinců je zaměstnáván nelegálně. Pokud se dostane až do cílové země, tak je 

zde většinou po celou dobu zaměstnán nelegálně. To se může změnit 

v případě, že požádá o azyl, ale i tak může být zaměstnán až po roce vedeného 

řízení o udělení azylu.  

2) Cizinec nemá potřebné doklady a ani vízum ke vstupu do ČR a nemá 

ani potřebné finanční prostředky – způsob cesty cizince z domovského státu 

do ČR je stejný jako u předešlé skupiny cizinců pouze s tím rozdílem, že cizinec 

za cestu nic neplatí a převaděčské organizaci se zaváže ke splacení cesty tím, 

že veškeré peníze, které dostane za vykonanou práci, musí odevzdávat. 

Můžeme zde mluvit o takzvaném „novodobém otrokářství“. 

3) Cizinec si ve své zemi požádá o vízum za účelem podnikání nebo 

zaměstnání – jedná se o legální způsob, ale poměrně složitější a zdlouhavější 

proces od vlastního podání žádosti až do vyřízení víza a pracovního povolení.   
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I když se jedná o legální způsob cesty a případného podnikání nebo 

zaměstnání, tak ve většině případů dochází k tomu, že cizinec vykonává jinou 

práci, než na kterou má pracovní povolení, případně živnostenské oprávnění. 

Většina cizinců, kteří mají živnostenské oprávnění,  ho nevyužívají a nechává 

se zaměstnat a zde již opětovně dochází k nelegálnímu zaměstnání. 

4) Cizinec si ve své zemi požádá o turistické vízum – jedná se o nejčastější 

a nejjednodušší způsob, jak přicestovat legálně do ČR. Turistické vízum je ale 

omezeno krátkou dobou platnosti a nelze být na základě tohoto víza 

zaměstnán. Od tohoto se pak odvíjí skutečnost, že cizinec je zaměstnán 

nelegálně a po skončení platnosti víza je i nelegální jeho pobyt. Tato situace je 

pak řešena například uzavřením účelového sňatku s občanem EU nebo 

takzvaným účelovým dopsáním se do rodného listu dítěte jako otec.  

 Toto jsou nejčastější způsoby, jak dochází k nelegální i legální  migraci 

cizinců třetích zemí. A od toho jakým způsobem cizinec přicestoval a na 

základě jakého víza se odvíjí i to, zda je cizinec zaměstnán legálně nebo 

nelegálně a zda pobývá na území ČR legálně nebo nelegálně. 

 Protože je tato práce zaměřena na Ústecký kraj, tak zde budou 

hodnoceny pouze cizinci, kterých je dle statistik v rámci tohoto kraje nejvíce. 

Pro tuto část, která se zabývá kriminalitou cizinců, se jedná především o státní 

příslušnosti jako je Ukrajina, Vietnam, Nigérie (zde se ale nejedná o cizince, u 

kterých dochází k nelegálnímu zaměstnávání v tak velké míře jako u předešlých 

skupin). Záměrně zde zmiňuji pouze cizince z Ukrajiny a Vietnamu, protože se 

jedná o cizince třetích zemí a s nutností, že můžou pobývat na území ČR pouze 

na základě víza, což je podstatné k vysvětlení hlavních způsobů páchání 

kriminality na území ČR a protože se jedná o nejpočetnější skupinu cizinců 

třetích zemí v rámci Ústeckého kraje [1], [4], [16].  

4.3. Nejčastější druhy kriminality páchané na území  kraje 

 V rámci Ústeckého kraje zaujímá největší podíl trestných činů cizinců 

maření výkonu úředního rozhodnutí, ale jedná se o trestný čin, který není 

typický pro výše uvedenou skupinu cizinců. U této skupiny cizinců se v rámci 
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této páchané trestné činnosti maření výkonu úředního rozhodnutí jedná nejvíce 

v případech, kdy je cizinci uděleno správní vyhoštění, příloha 1, z důvodu 

ukončení pobytu pro spáchání nějakého správního deliktu, například se může 

jednat o překročení doby platnosti víza a podobně, cizinci je stanovena doba 

k vycestování z území ČR, on toto neučiní a je opětovně zadržen při kontrole 

policií. V některých případech se může jednat například o zákazy řízení 

motorových vozidel.  

 Zájmovým trestným činem, který úzce souvisí právě s problematikou 

nelegálního zaměstnávání, je trestný čin napomáhání k neoprávněnému pobytu 

na území republiky, i když u této trestné činnosti, která má zásadní vliv na pobyt 

cizinců na území republiky není trestně právně postižitelný dotyčný cizinec, ale 

naopak občan ČR. Cizinec je zde postihován pouze ve výjimečných případech. 

Jedná se hlavně o cizince, kteří u tohoto trestného činu figurují jako organizátoři 

anebo se ho dopustí cizinci  již se schváleným pobytem na území republiky. 

 Protože jak již bylo uvedeno, tak cizinci z třetích zemí přicházejí ve 

většině případů do ČR hlavně z ekonomických důvodů, aby zde získali 

zaměstnání, tak pro tyto cizince je to mnohem těžší  způsob jak získat potřebné 

vízum, které opravňuje k zaměstnání v ČR. Jedná se o podstatně složitější 

proceduru, než získat turistické vízum a na toto vízum potom přicestovat jako 

turista na území republiky.  V posledních několika letech tuto možnost využívá 

stále více cizinců z třetích zemí.  

 V souvislosti s nelegálním zaměstnáváním figuruje především trestný čin 

napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, který vešel 

v účinnost změnou trestního zákoníku v polovině roku 2007. Jedná se o trestný 

čin, který byl přijat právě z důvodu vysoké společenské nebezpečnosti a vzniku 

nových trendů migrace, které se postupně měnili vstupem ČR do EU a posléze 

do Schengenského prostoru. I přesto, že je zde rozebírána kriminalita cizinců 

související s nelegálním zaměstnáváním, tak uvedeného trestného činu se 

dopouštějí především občané ČR, zpravidla z řad romské minority, sociálně 

slabších vrstev, často bez pracovního poměru, s nízkým vzděláním a i drogově 

závislé osoby. Jedná se vlastně o nový trend, kdy na místo nelegální migrace    

a nelegálního pobytu se aktivity cizinců soustřeďují na využívání legálních cest 
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vstupu na území ČR a následně dochází k porušování pobytového režimu. 

S tímto souvisí také předkládání padělaných nebo pozměněných dokumentů při 

vyřizování žádostí o udělení pobytových oprávnění a získání tak zaměstnání. 

Zaměstnání je totiž tím hlavním důvodem, proč dochází k uvedené trestné 

činnosti. Dále se začala v posledních letech projevovat legalizace 

prostřednictvím živnostenského oprávnění, na jehož základě je vydáno povolení 

za účelem výkonu podnikatelských aktivit. Toto využívají zejména občané 

Vietnamu a Ukrajiny. Cizinci, když získají živnostenské oprávnění, tak ale 

činnost, pro kterou mají toto oprávnění, nevykonávají,  dostávají se do rozporu 

s právními předpisy a neplní tak již účel pobytu. Tito cizinci jsou pak skupinou, 

která je snadno zneužívaná k nedůstojné práci a i k trestné činnosti. Dále je       

i využíván k legalizaci pobytu status předstíraného studia, účasti v právnické 

osobě, účelové sňatky a účelové zapisování otců do rodných listů dětí – občanů 

ČR, nebo souhlasné prohlášení otcovství občana ČR k dítěti cizince za úplatu 

nebo jiný majetkový prospěch. 

 Může také docházet k vykořisťování cizince přímo zaměstnavatelem, 

který ví, že dotyčný cizinec se zde zdržuje nelegálně. Nebo je cizinec   

zaměstnán přes pracovní agenturu, případně přes zprostředkovatele, který má 

smlouvu s konkrétním zaměstnavatelem a zajišťuje potřebný počet 

zaměstnanců na určité práce. V tomto případě zaměstnavatel již nemusí vědět, 

že se jedná o cizince, kteří se na území zdržují nelegálním způsobem [14], [16].  

4.3.1. Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky 

  Dále se trochu podrobněji zmíním o trestné činnosti cizinců, která 

souvisí právě s trestným činem napomáhání k neoprávněnému pobytu na 

území republiky. Protože jak již bylo zmíněno, tak cizinci, kteří chtějí získat 

zaměstnání na území republiky, volí nejsnadnější způsob, jak legálně 

přicestovat na území ČR, tedy na turistická víza. Na tato turistická víza 

nemohou být na území ČR zaměstnáni a ani provozovat živnost na základě 

živnostenského oprávnění. Z tohoto důvodu potom hledají možnost jak získat 

dlouhodobý a následně trvalý pobyt na území. Jako zdánlivě nejsnazší a na 

první pohled i legální způsob je uzavření sňatku s občanem ČR, příloha 2.  
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 Tyto sňatky jsou uzavírány jak na území ČR, tak na území domovského 

státu cizince. Na území republiky se uzavírají sňatky cizinců, kteří přicestují na 

turistické vízum,  jsou již na území, snaží se získat dlouhodobý pobyt                

a následně i zaměstnání. Druhou zmiňovanou skupinou jsou sňatky občanů 

ČR, kteří uzavírají sňatek v zahraničí, respektive v zemi původu cizince. Tento 

způsob již úzce souvisí s dalším trestným činem, jako je organizování               

a nedovolené překročení státní hranice a to hlavně z tohoto důvodu, že sňatek, 

který uzavře občan ČR s cizincem v zahraničí, je většinou organizován přes 

další osoby, kterým z této nelegální činnosti plynou nemalé finanční zisky          

a zabývají se v organizovaných skupinách tím, aby takto zajišťovali cizincům 

z třetích zemí cestu do cílové země, v našem případě ČR.  V podstatě se dá 

hovořit o tom, že když cizinec uzavře sňatek s občanem ČR, respektive 

s občanem EU, tak už mu ve své podstatě nebrání to, aby získal vízum             

a následně přicestoval do ČR a zde zažádal o pobyt za účelem sloučení 

s občanem EU a tato skutečnost již dovoluje, aby byl cizinec legálně 

zaměstnán. I když se celá tato záležitost tváří jako legálně získaný pobyt na 

území ČR, tak ve skutečnosti se jedná o nový druh trestné činnosti, jak je výše 

již popsáno. Tento druh trestné činnosti právě definuje již zde několikrát 

zmíněný trestný čin napomáhání k nelegálnímu pobytu. Jedná se o trestný čin, 

který na někoho může působit poněkud nepochopitelně z důvodu, že sňatkem 

cizinec získá legální pobyt, ale skutečnost je zcela opačná. Hlavní podstatou 

tohoto trestného činu je to, že ten, kdo napomůže k nelegálnímu pobytu na 

území republiky, dělá takovou věc za úplatu nebo za příslib nějakého 

majetkového prospěchu a tím se vlastně pobyt i když legálně nabytý, stává 

nelegálním. 

 Obdobou takto uzavíraných nelegálních sňatků je i další fenomén, který 

se rozmáhá v posledních letech a lze ho zařadit také k trestnému činu 

napomáhání k nelegálnímu pobytu na území republiky, jedná se o účelové 

dopsání otce-cizince do rodného listu dítěte-občana ČR. Jedná se o takzvaný 

institut souhlasného prohlášení rodičů. Tímto poměrně jednoduchým 

administrativním úkonem má cizinec najednou možnost požádat o udělení 

dlouhodobého pobytu na území republiky stejně jako v případě sňatku a opět již 

ve své podstatě nic nebrání cizinci, aby zde byl zaměstnán. Tento způsob, kde 
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se nechávají do rodných listů dětí-občanů ČR zapsat cizinci, má při pohledu do 

budoucnosti tu nevýhodu, že vždy se musí najít další matka-občanka ČR 

s nezletilým dítětem, které nemá v rodném listu uvedeného otce.  

 Z hlediska výhodnosti pro cizince je i druhý způsob a to ten, že tentokrát 

je matkou cizinka, která má dítě bez otce, nebo přicestuje do ČR těhotná          

a během těhotenství si najde ona, ale spíše vždy někdo další, protože se jedná 

o organizovanou trestnou činnost, kdo nějakým způsobem za finanční úplatu 

získá otce-občana ČR a ten se nechá zapsat do rodného listu dítěte-cizince. 

Jak již bylo uvedeno, že je tento způsob pro cizince výhodnější, tak je to hlavně 

z toho důvodu, že dítě-cizinec získá dle současných platných zákonů ČR 

automaticky občanství ČR a toto občanství, i když se prokáže, že bylo získáno 

podvodným způsobem, nelze ho odebrat, pokud by se dotyčné nezletilé dítě 

občanství, až bude plnoleté, samo nevzdalo. Výhodnost pro cizince a zároveň 

velkou společenskou nebezpečnost spatřuji hlavně v tom, že po tomto úkonu již 

dále není potřeba dopsaný otec k další legalizaci pobytu, ale jako klíčové se 

stává nezletilé dítě-cizinec, které se stane občanem ČR. Na základě tohoto je 

udělen  pobyt v ČR i matce-cizince, která nemůže být již vyhoštěna z důvodu, 

že její nezletilé dítě je občanem ČR a dle zákona o rodině nelze oddělit matku 

od dítěte. Další nebezpečí je spatřováno v tom, že tito cizinci již nepotřebují 

k tomu, aby si legalizovali pobyt na území ČR občany České republiky a plně 

jim postačuje ta skutečnost, že nezletilé dítě má české občanství a na toto 

nezletilé dítě se naváží další členové rodiny. 

 Tato kapitola byla věnována jednomu z nejčastějších trestných činů, 

který úzce souvisí s nelegálním zaměstnáváním. Paradoxně jsou ale za tento 

trestný čin postihováni občané ČR a to hlavně z toho důvodu, že oni 

napomáhají cizincům k pobytu na území republiky za úplatu. Cizinec je zde 

v rámci trestního řízení pouze v pozici svědka. Pokud se skutečně prokáže, že 

došlo ke spáchání uvedeného trestného činu a cizinec získal pobyt uzavřením 

sňatku za úplatu, zahájí se řízení o zrušení pobytu cizince. Pokud je pobyt 

cizinci na území republiky zrušen, tak se cizinec dostává do pozice, že by 

neměl být dále zaměstnán z důvodu neudělení pobytu. A zde pak již obvykle 

nastává situace, kdy se cizinec  nechce vzdát svého zaměstnání a dobrovolně 
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opustit území ČR a pobývá zde nelegálně. Pokud je pak kontrolován cizineckou 

policií, tak se s cizincem zahájí správní vyhoštění z území ČR, dostane výjezdní 

vízum a stanovenou dobu k vycestování. Většina cizinců, ale právě z důvodu 

zaměstnání a dalších vazeb jak na občany ČR nebo zde trvale žijící cizince 

odmítá opustit území republiky a tím, že nevycestuje zpět do svého 

domovského státu, se dopouští již výše zmiňovaného trestného činu maření 

výkonu úředního rozhodnutí a sám se dostává do kriminální pozice. 

V následující tabulce jsou porovnána data za rok 2009 a 2010 u výše 

vyjmenovaných trestných činů, tab. 4, [1], [16]. 

4.4. Statistické vyhodnocení trestných činů cizinců 

tab. 4 – Celkový počet zájmových trestných činů v rámci České republiky 

Rok 2009 tj. % 2010 tj. % 

Celkem osob 197,00 100,00 140,00 100,00 

účelový sňatek 36,00 18,30 42,00 30,00 

účelové otcovství 33,00 16,80 14,00 10,00 

umožnění nel. překročení SH 84,00 42,60 13,00 9,30 

jiné umožnění nel. pobytu 44,00 22,30 62,00 44,30 

ostatní     9,00 6,40 

  

 K údajům uvedeným v tabulce 4, ze uvést pro upřesnění, že pro trestný 

čin Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, 

příloha 4, bylo za rok 2010 trestně stíháno celkem 12 cizinců, kteří tvořili 60% 

podílu ze všech trestně stíhaných osob pro tento trestný čin. 

 Pro trestný čin Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území ČR 

bylo v roce 2010 trestně stíháno celkem  6 cizinců, kteří tvořili 10,5% podílu ze 

všech stíhaných osob v rámci tohoto trestného činu. Jednalo se o 3 osoby 

státní příslušnosti Vietnamu, 2 osoby Ukrajiny a 1 osobu Nigérie. Z tohoto  

počtu bylo nejvíce trestně stíhaných osob právě v Ústeckém kraji, jednalo se 

celkem o 3 cizince. 
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 Tato čísla o počtu trestně stíhaných cizinců jsou malá, protože jak již bylo 

uvedeno, tak se jedná o specifické trestné činy, v nichž figurují především 

občané ČR, kteří cizincům napomáhají k nelegálnímu pobytu na území ČR. 

 S problematikou nelegálního zaměstnávání a nelegální migrací ještě 

úzce souvisí trestný čin Obchodování s lidmi. V roce 2010 bylo trestně stíháno 

pro tento trestný čin celkem 14 cizinců, ale v rámci Ústeckého kraje, nebyl 

trestně stíhán žádný cizinec. 

    

obr. 7 – Porovnání trestně stíhaných osob se stíhanými cizinci 

 V uvedeném grafu, obr. 7 je uvedeno porovnání vývoje o počtu trestně 

stíhaných cizinců v rámci ČR s celkově trestně stíhanými osobami. Pokud 

porovnáme počet celkem 7 377 trestně stíhaných cizinců v roce 2010 s počtem 

32 trestně stíhaných cizinců za trestné činy mající vliv na nelegální migraci       

a nelegální zaměstnávání, tak tyto trestné činy se podílejí na celkové trestné 

činnosti cizinců 0,43% z celkového počtu trestně stíhaných cizinců v rámci ČR. 

Ústecký kraj se podílí na zájmových trestných činech v porovnání s celou 

Českou republikou hodnotou 9,2%, kde vycházíme z celkově trestně stíhaných 

32 cizinců v rámci celé ČR oproti 3 cizincům v rámci Ústeckého kraje [3], [15], 

[16], [22].  
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 Protože hlavním záměrem této práce je provedení vyhodnocení vlivu 

nelegálního zaměstnávání cizinců třetích zemí na zaměstnanost v Ústeckém 

kraji a s tím související kriminalitu. V rámci této páchané trestné činnosti by bylo 

důležité udělat několik změn, které by mohli mít pozitivní dopad na tyto trestné 

činy. Především by se například mohlo jednat o: 

 Věnovat a soustředit větší pozornost na odhalování účelových vazeb a 

zabránit uzavření těchto účelových sňatků. 

 Zapracovat změnu do zákona o matrikách o povinnosti občana hlásit 

Zvláštní matrice v Brně veškeré matriční události, ke kterým došlo 

v zahraničí, jedná se především o uzavření sňatků. V současné době 

tato povinnost není dodržována a občan ČR, který uzavře sňatek 

v zahraničí, tak v ČR je veden jako svobodný a to nebrání opakovaně 

uzavírat účelové sňatky v zahraničí. 

 Zavedení takzvaných registrů (spuštění těchto registrů je plánováno na 

1. července 2012, aby matriky měly možnost již při samotném kontaktu 

s cizincem zjišťovat oprávněnost pobytu cizince a ne, jak je tomu 

doposud, že se musí dožadovat potvrzení od cizinecké policie, mohlo by 

to napomoci při odhalování účelově uzavíraných sňatků i účelového 

souhlasného prohlášení otcovství. 

 V případě souhlasného prohlášení otcovství skutečně prokázat, že 

cizinec se bude o nezletilé dítě starat. V současné době se jedná pouze 

o administrativní úkon provedený na matrice bez dalšího šetření. Tato 

změna je zřejmě ale nereálná, protože by toto muselo platit i pro občany 

ČR, aby se nejednalo o diskriminaci určité skupiny lidí, kdyby se tato 

skutečnost zavedla celkové, tak by se zřejmě jednalo o velké 

administrativní zatížení. 

 Změnit možnost zrušení občanství ČR nezletilému dítěti které je 

společné s matkou cizincem a po účelovém prohlášení otcovství, otec je 

občan ČR,  se nezletilému dítěti přizná automaticky občanství ČR, které 

nelze zrušit ani při zjištění, že bylo jednáno účelově. 
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5. Vyhodnocení vlivu nelegálního zaměstnávání 
cizinců z třetích zemí v Ústeckém kraji na 
příjmovou a výdajovou stránku státního 
rozpočtu 

 Nejdříve než bude provedeno samotné vyhodnocení skutečnosti, zda má 

nelegální zaměstnávání cizinců z třetích zemí vliv na příjmovou i výdajovou 

stránku státního rozpočtu a zda se to odrazí v zaměstnanosti v rámci ústeckého 

kraje, tak je nutné osvětlit základní charakteristické rysy práce na černo. 

5.1. Charakteristika trhu práce na černo v ČR 

 Trh práce na černo je součást šířeji chápané stínové ekonomiky. Pro 

lepší pochopení a i názornost je zde uvedeno několik základních struktur 

stínové ekonomiky: 

 Daňový únik ze strany řádných pracovníků (jedná se hlavně                    

o samostatně výdělečné činné osoby), podniků a řádně deklarovaných 

transakcí 

 Pracovní aktivity a transakce, které jsou zakázané trestním právem 

 Neplacené ekonomické aktivity vykonávané v domácnosti kvůli jejím 

prospěchu 

 Profesionální aktivity, které jsou vykonávané jako jediné nebo druhé 

zaměstnání 

 Trh práce na černo se dá tedy specifikovat nebo definovat jako všechny 

činnosti, které by se mohly započítat do hrubého domácího produktu a nejsou 

nelegální svojí podstatou. Nelegální se stávají až v samotném kontextu, protože 

nejsou nikde přihlášeny a tudíž z nich neplynou žádné daně, platby na sociální 

pojištění. 

 Poptávku po práci na černo lze definovat jako chování jak už samotných 

podniků, tak i soukromníků, kteří se snaží využívat práci na černo při výrobě      

i při samostatně výdělečné činnosti. Součástí, která je neoddělitelná od práce 
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na černo, je však i poptávka po konečných produktech.  Poptávku po práci na 

černo tedy netvoří jen ti, kteří zaměstnávají zaměstnance na černo, ale také ti, 

kteří se poptávají po zboží, které vlastně vzniklo prací na černo. Toto lze  

vysvětlit tím, že nákup zboží a služeb pocházející z práce na černo je vlastně 

motivován dvěma důvody. Jako první důvod je čelení nedostatkům oficiálního 

trhu a druhý důvod je ta skutečnost, že služby a v konečné podobě i výrobky 

vzniklé z práce na černo jsou podstatně levnější než produkty z oficiálního 

sektoru [1].  

5.2. Celková zaměstnanost cizinců v rámci ČR 

 Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo evidováno úřady 

práce ke dni 31.12.2010 celkem 215 367 povolení k zaměstnání, včetně 

zelených karet a tzv. informačních karet občanů EU/EHP a Švýcarska a cizinců, 

u kterých není  potřeba povolení k zaměstnání. Platných povolení k zaměstnání 

cizincům třetích zemí bylo k uvedenému datu vydáno 49 118. Od roku 2008 se 

jedná o klesající stav,  tzv. informačních karet cizinců, kteří nepotřebují povolení 

k zaměstnání, ale zaměstnavatel má vůči úřadu práce oznamovací povinnost, 

bylo 22 126 a tzv informačních karet občanů EU/EHP nebo Švýcarska bylo 

143 997 a zelených karet 126. 

 Dle uvedeného grafu je možné konstatovat, že počet zahraničních 

pracovníků v ČR poklesl, hlavně se jedná o cizince třetích zemí. Jako vždy 

nejvyšší zastoupení z uvedené skupiny cizinců mají na našem trhu práce státní 

příslušníci Ukrajiny a Vietnamu, příloha 13, [13]. 

 Dále bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu evidováno ke konci roku 

2010  celkem 1 908 925 podnikatelů, z toho bylo 90 983 cizinců. Registrováno 

bylo 2 360 191 živností a na cizince připadli z tohoto počtu 101 429 živností. 

 Na uvedeném grafu, obr. 8, je znázorněn vývoj zaměstnanosti v České 

republice od roku 2000 do roku 2010. Z tohoto grafu je patrné jaký byl vývoj      

v zaměstnanosti cizinců, kde vrchol byl dosažen v roce 2008 a od té doby má 

klesající tendenci  [16], [18]. 
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obr. 8 – Přehled platných povolení k zaměstnání 

Stejně jako u výše uvedené skupiny cizinců, která potřebuje platná povolení 

k zaměstnání, tak i u cizinců podnikatelů mají největší zastoupení cizinci státní 

příslušnosti Vietnamu, kterým bylo vydáno v roce 2010 celkem 33146 platných 

živnostenských oprávnění a druhou nejpočetnější skupinou jsou státní 

příslušníci Ukrajiny s 29739 platnými živnostenskými oprávněními.  

 V rámci krajů bylo v roce 2010 nejvíce podnikajících cizinců na území 

hlavního města Prahy (23894), ve Středočeském kraji (11366) a v Plzeňském 

kraji (2912), jedná se o 48,5% z celkového počtu cizinců podnikatelů [16]. 

5.3. Zaměstnanost cizinců v rámci Ústeckého kraje 

 Stejně jako v celé ČR, tak i v rámci Ústeckého kraje dochází od roku 

2008 ke snižování počtu cizinců.  Podíl cizinců s pobytem v rámci kraje na 

celkovém pobytu cizinců v rámci celé ČR je 8,3 %. Jednalo se o celkový počet 

30 578 cizinců. Tento stav má od roku 2008, kdy bylo evidováno v kraji 35 451 

cizinců, klesající tendenci. Povolený pobyt  v rámci kraje z cizinců z třetích zemí 
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měli nejvíce občané Vietnamu a to v počtu 8 542 osob, hned na druhém místě 

se jednalo o občany Ukrajiny s počtem 6 585 osob, příloha 14, [13]. 

 Ústecký kraj se podílí na celkové zaměstnanosti cizinců v rámci celé 

České republiky 3,8 %, obr. 9, [15]. 

obr. 9 – Zaměstnanost cizinců v Ústeckém kraji 

 

5.4. Kontrola zaměstnanosti cizinců v rámci celé ČR, 

Ústeckého kraje a vliv na příjmovou a výdajovou stránku 

v rámci státního rozpočtu 

 Na začátku nejdříve zmíním počty provedených kontrol a zjištěných 

závad v rámci celé České republiky, protože tato data mají vliv i na samotné 

vyhodnocení v rámci Ústeckého kraje  z toho důvodu, že se v některých údajích 

musí vycházet právě ze statistiky v rámci celé ČR, protože neexistují data 

v rámci jednotlivých krajů.  

 V roce 2010 bylo kontrolními útvary úřadu práce provedeno celkem 

13 865 kontrolních akcí. Z tohoto počtu bylo 2 333 kontrol provedeno                

u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali zahraniční pracovníky.  V tomto roce bylo 
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celkem zkontrolováno 14 186 cizinců zaměstnaných v ČR. V rámci těchto 

provedených kontrolních akcí bylo zjištěno 1 797 cizinců, u kterých bylo 

zadokumentováno nelegální zaměstnávání. Jedná se o cizince třetích zemí. 

Dále bylo zjištěno 4 435 cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání, ale 

zaměstnavatel nesplnil informační povinnost vůči úřadu práce, tab. 3, [16], [18].  

 Na těchto provedených kontrolách a na počtu podaných podnětů ke 

kontrolním akcím na úseku zahraniční zaměstnanosti i přímé účasti na 

samotných kontrolách se nejvíce podílely inspektoráty cizinecké policie a celní 

úřady. Inspektoráty cizinecké policie podaly celkem 308 podnětů ke kontrole     

a společně s úřady práce se podílely na 541 kontrolních akcí. Celní úřady podal 

ve stejném roce celkem 243 podnětů ke kontrole a účastnily se 320 kontrol   

[16], [18]. 

 Protože hlavním cílem této kapitoly je zjistit, jaký vliv má nelegální 

zaměstnávání na příjmovou a výdajovou stránku státního rozpočtu ČR, je nutné 

provést postupně porovnání zaměstnanosti cizinců v rámci ČR.  Jak již bylo 

výše uvedeno, tak v ČR je celkem vydáno 49 118 platných povolení 

k zaměstnání cizinců třetích zemí. V rámci provedených kontrol v roce 2010 

bylo celkem zjištěno 1 797 nelegálně zaměstnaných cizinců z třetích zemí. 

Tento údaj o nelegálně zaměstnaných cizincích tvoří celkem 3,66 % z celkové 

částky. Abychom mohli určit o jakou částku přišel státní rozpočet ČR ve 

sledovaném roce vlivem nelegálního zaměstnávání, tak se budeme vycházet 

z průměrné hrubé mzdy, která činila v roce 2010 částku 23 794,-Kč. Dále je 

nutné připomenout ještě tu skutečnost, že výsledná částka není přesný údaj     

o který se snížil státní rozpočet, protože ve skutečnosti nelze zjistit skutečný 

počet nelegálně zaměstnaných cizinců. Jedná se pouze o číslo, které je zjištěno 

v rámci namátkových a předem vytipovaných kontrolních akcí jednotlivých 

úřadů zabývajících se kontrolou zaměstnanosti cizinců. Dále se ještě musí vzít 

v úvahu ta skutečnost, že se předpokládá to, že cizinec byl nelegálně 

zaměstnán po celý kalendářní rok. 

 Pro další výpočet ušlé částky, která se vypočítá z průměrné hrubé 

měsíční mzdy, je nutné připomenout skutečnosti, kdo a jak musí platit pojistné 

na sociální zabezpečení. 
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 Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu 

pravidelného měsíčního placení příspěvku. Peníze, které ČSSZ vybere 

v souladu se zákonem  č. 589/1992 Sb. na pojistném, tak jsou příjmem státního 

rozpočtu. Tato informace je důležitá hlavně z toho důvodu, že takto lze odvodit 

částku, o kterou je státní rozpočet připraven, pokud dochází k nelegálnímu 

zaměstnávání cizinců [16], [18]. 

 Pojistné se vypočítává stanoveným procentem vyměřovacího základu 

za rozhodné období, u zaměstnanců se jedná o kalendářní měsíc, za který se 

pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných je to kalendářní rok.  

Vyměřovacím základem je pojistná částka, kterou si určí, ale nesmí to být méně 

jak 50 % daňového základu. K výpočtu pojistného se nejprve stanoví 

vyměřovací základ všech zaměstnanců zaměstnavatele, kteří se účastní na 

nemocenském. Pojistné se za zaměstnance vypočte jako 6,5 % 

z vyměřovacího základu. U zaměstnavatele se vypočte pojistné ve výši 25 % 

nebo 26 % z úhrnu vyměřovacího základu zaměstnanců. Nakonec se sečte 

pojistné za sebe a za všechny zaměstnance a celková částka se odvede na 

účet příslušné ČSSZ [18]. 

 Z výše uvedených skutečností bude  vycházet i výpočet částky, o kterou 

je připraven státní rozpočet vlivem nelegálního zaměstnávání cizinců. Ale jak již 

bylo uvedeno jedná se pouze o orientační částky z důvodu nezjistitelnosti, 

skutečného počtu nelegálně zaměstnaných cizinců třetích zemí a vychází se 

pouze ze statistických dat v rámci provedených kontrol zaměstnavatelů, kteří 

zaměstnávají cizince. Výpočet této částky je uveden v tabulce, tab. 5. V této 

tabulce jsou uvedeny pouze částky, které je povinen odvádět zaměstnavatel do 

státního rozpočtu. Výsledná částka, kterou musí zaměstnavatel odvádět za 

jednoho zaměstnance, byla dle hrubé měsíční mzdy za rok 2010 ve výši             

8 092,- Kč. 
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tab. 5 – Výpočet částky, které odvádí zaměstnavatel státu z hrubé měsíční mzdy 

Hrubá měsíční mzda        23 794,00 CZK   

Zdravotní pojištění (  9%)            2 142,00 CZK   

Sociální pojištění         

Nemocenské pojištění                      
(2,3 %)              548,00 CZK   

Důchodové pojištění                            
( 21,5 %)           5 116,00 CZK   

Státní politika zaměstnanosti                 
( 1,2 %)              286,00 CZK   

Sociální pojištění celkem                          
( 25 %)           5 950,00 CZK   

Odvody celkem         

Odvody  ( 34 %)           8 092,00 CZK   

Celková částka, kterou odvádí 
zaměstnavatel do státního 
rozpočtu   

    8 092,00 CZK 
  

 

 Dle zjištěných údajů o počtu nelegálně zaměstnaných cizinců z třetích 

zemí, kterých bylo ve sledovaném roce zjištěno 1 797 se pohybuje částka, která 

by byla odvedena do státního rozpočtu, pokud by cizinci byli zaměstnáni 

legálně a zaměstnavatel za ně odváděl pojistné ve stanovené výši. V tomto 

případě se jedná o částku 14 541 324,- Kč za měsíc a pokud tedy budeme 

předpokládat, jak je již výše uvedeno, že tito nelegálně zaměstnaní cizinci jsou 

zaměstnáni po celý kalendářní rok, tak se jedná o částku 174 495 888,-Kč.        

I když se jedná poměrně o velkou částku, tak ve skutečnosti by mohla 

dosahovat minimálně dvakrát větší hodnoty, protože jak již bylo zmíněno, 

skutečný počet nelegálně zaměstnaných cizinců je nezjistitelný. Dle 

statistických údajů o počtu provedených kontrol a zjištěných nelegálně 

zaměstnaných cizinců je vidět, že mají klesající tendenci oproti předcházejícím 

rokům, příloha 12. 
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 Tyto zjištěné údaje mají především vliv na příjmovou stránku státního 

rozpočtu. Na výdajovou stránku rozpočtu má nelegální zaměstnávání vliv ve 

vynaložení větších nákladů na prováděné kontroly zaměstnanosti, prevence     

a podobně. 

 Jak již bylo výše uvedeno, počty nelegálně zaměstnaných cizinců 

z třetích zemí jsou údaje v rámci celé České republiky a statistiky dle 

jednotlivých krajů nejsou evidovány. Je pouze evidován počet cizinců z třetích 

zemí, kteří jsou legálně zaměstnáni a jsou vedeny na úřadu práce. V rámci 

Ústeckého kraje se jedná o 1 913 cizinců, je to 3,8 % v rámci celkového počtu 

z celé ČR. Ústecký kraj je tímto na šestém místě v rámci celé ČR. Dle tohoto 

procentuelního údaje z celkového počtu zaměstnaných cizinců, který je 49 118 

cizinců a 1 797 nelegálně zaměstnaných cizinců, připadá na Ústecký kraj 

celkem 68 nelegálně zaměstnaných cizinců,  nejedná se ale o skutečné číslo, je 

to pouze statistický výpočet dle počtu legálně zaměstnaných cizinců v kraji na 

celkový počet zaměstnaných cizinců třetích zemí  v rámci celé ČR. V případě 

Ústeckého kraje je nutné i vycházet z částky o údaji průměrné hrubé mzdy, 

která se v roce 2010 pohybovala na částce 24 874,-Kč. Pokud budeme 

vycházet z těchto údajů, tak částka, o kterou přichází státní rozpočet v rámci 

Ústeckého kraje se pohybuje ve výši 575 212,-Kč měsíčně, ročně se částka 

pohybuje ve výši 6 902 544,-Kč, příloha 7. V uvedeném grafu, obr. 10, jsou 

znázorněny částky, které by byly odvedeny do státního rozpočtu, v případě, že 

by na pracovních pozicích, kde jsou nelegálně zaměstnáni cizinci, byly 

zaměstnáni legálně zaměstnané osoby.  

 Protože tyto zjištěné údaje o výše uvedených částkách, o které přišel 

státní rozpočet ČR v roce 2010, nejsou přesné, i když mají dle zjištění 

sestupující tendenci, tak ve skutečnosti se může jednat o mnohem vyšší částky 

z důvodu mnohem většího počtu nelegálně zaměstnaných cizinců. Tato práce 

se opírá pouze o údaje zjištěné v rámci skutečně zjištěných nelegálně 

zaměstnaných cizinců. Nejsou zde započítány statistické odhady, které by ve 

skutečnosti mohly ukazovat mnohem větší nelegální zaměstnávání cizinců. 

V současné době totiž není možné, aby příslušné kontrolní úřady prováděly 

více a hlavně častěji kontroly zaměstnavatelů a nejen těch, kteří cizince 
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zaměstnávají oficiálně, ale především ty zaměstnavatele, kde je předpoklad, že 

si na méně kvalifikované práce budou najímat cizince a nebudou je mít řádně   

a dle platných zákonů přihlášeny, příloha 5, příloha 6. 

 

obr. 10 – Porovnání částek o které přišel státní rozpočet za uvedená období 

 Protože výše uvedená zjištění a provedená vyhodnocení, v rámci kterých  

bylo zjišťováno, o jaké finanční částky přišel státní rozpočet ČR, jsou tyto 

výsledky závislé především na prováděných kontrolách, zda dochází 

k nelegálnímu zaměstnávání cizinců. Zde bych v rámci větší efektivity kontrolní 

činnosti a následně jejího řešení spatřoval několik možných bodů, které by 

mohly přispět k větší efektivitě: 

 Provést vyhodnocení, zda jsou prováděné kontrolní akce efektivní 

vzhledem k personálním možnostem jednotlivých kontrolních orgánů      

a následnému zpracování zjištěných závad na úseku nelegálního 

zaměstnávání. 

 Vytvoření nástrojů v rámci jednotlivých prováděných kontrolních akcí při 

kontrolách zaměstnávání cizinců, které by umožnily efektivnější 

spolupráci orgánů Služby cizinecké policie a Úřadu práce, především se 

jedná o zjednodušení řízení v oblasti dokazování Úřadem práce, že 
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došlo k nelegálnímu zaměstnávání. Toto by mělo za následek možnost 

rychlejšího a efektivnějšího řešení nelegálně zaměstnaného cizince 

formou správního vyhoštění Službou cizinecké policie. 

 Jako jeden z hlavních problémů je i malá informovanost cizinců                

o podmínkách pobytu a výkonu zaměstnání v ČR. Z tohoto důvodu je 

zde závislost cizince na různých organizátorech legální i nelegální 

migrace za účelem zaměstnání cizinců a jejich případného vykořisťování. 

Z těchto důvodů by se měla zlepšit hlavně informovanost cizinců, jaké 

jsou možnosti legálního zaměstnávání, případně pobytu v ČR. Touto 

skutečností by i docházelo k menšímu počtu nelegálně zaměstnaných 

cizinců a následně i možnému zvýšení příjmu do státního rozpočtu. 

 V případě, když je zjištěno nelegálního zaměstnávání cizinců a mělo by 

dojít k trestnímu řízení se zaměstnavatelem pro trestný čin 

Neoprávněného zaměstnávání cizinců, doposud neexistuje jednotný 

výklad tohoto paragrafového znění a tímto dochází i k rozdílnému 

výkladu u státních zastupitelství v rámci jednotlivých krajů Jedná se 

zejména o výklad pojmu „větší rozsah neoprávněného zaměstnávání. 
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6. Závěr 

 Cílem této práce bylo provést vyhodnocení, zda má nelegální 

zaměstnávání cizinců z třetích zemí vliv na zaměstnanost v rámci Ústeckého 

kraje a jaký vliv má tato skutečnost na příjem do státního rozpočtu České 

republiky. Dále měla práce za cíl vyhodnotit, zda nelegální zaměstnávání má 

vliv nebo nějak souvisí s kriminalitou cizinců.  

 Při prováděné analýze zjištěných údajů k zaměstnanosti                          

a nezaměstnanosti občanů ČR i cizinců v rámci celé České republiky a 

následně Ústeckého kraje bylo zjišťováno, jaký vliv má na příjmovou stránku 

státního rozpočtu ČR nelegální zaměstnávání. Vycházel jsem především ze 

statistických údajů Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních 

věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra. Toto vyhodnocení 

jsem provedl za rok 2010 z důvodu neúplných dat za rok 2011 a následně bylo 

porovnáváno s daty z předchozích období, tj. rok 2009 a 2008. Z výsledku 

tohoto vyhodnocení vyplývá, že v současné době má tento trend spíše klesající 

tendenci. V roce 2009 dosáhla částka, o kterou přišel státní rozpočet vlivem  

nelegálního zaměstnávání cizinců z třetích zemí, na úroveň 301 923 480,- Kč 

v rámci ČR a v rámci Ústeckého kraje to bylo ve výši 9 834 888,- Kč. V roce 

2010 to bylo již jen 174 495 888,- Kč v rámci celé ČR a v rámci Ústeckého kraje 

6 902 544,- Kč. Částka, o kterou přišel státní rozpočet ČR vlivem nelegálního 

zaměstnávání, byla vypočítána z průměrné měsíční mzdy za daný rok, jedná se 

o jednotlivé částky mzdy, které má zaměstnavatel za povinnost odvádět státu 

za sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Jak již bylo zmíněno 

v předcházející kapitole,  nejedná se o přesnou částku, ale pouze informativní, 

která byla vypočítána na základě skutečně zjištěného počtu nelegálně 

zaměstnaných cizinců třetích zemí v rámci celé ČR a Ústeckého kraje.  

 Dle odhadů by se ve skutečnosti mohlo jednat o vyšší částky, protože 

v současné době nelze pro velkou časovou náročnost provádět více kontrolních 

akcí zaměřených na nelegální zaměstnávání. Jednotlivé kontrolní složky, ať už 

se jedná o Službu cizinecké policie, Inspektoráty práce, Živnostenské úřady, 

Celní úřady, disponují pouze omezeným personálním stavem a činnost těchto 
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úřadů nespočívá pouze v kontrolní činnosti, ale musí se zabývat i jinými 

administrativními záležitostmi a podobně.  Zde by bylo proto zapotřebí  zvýšení 

personálního stavu u jednotlivých kontrolních orgánů a plánování  většího počtu 

kontrolních akcí. Na tuto skutečnost je některými kontrolními úřady 

upozorňováno, protože nedostatek pracovníků jednotlivých úřadů je pro tyto 

úřady limitujícím faktorem v rozsahu odhalování protiprávního jednání               

a následné efektivnosti správního postihu. I kdyby došlo k provedení většího 

počtu kontrolních akcí a tím i odhalení většího počtu nelegálně zaměstnaných 

cizinců, tak vyvstává problém v řádném a hlavně ve stanovené lhůtě vedeném 

správním řízením. Změna by měla proběhnout i v systému kontrol některých 

úřadů, jedná se například o Úřad práce, který musí minimálně jeden den 

předem hlásit zaměstnavateli, že u něj bude provedena kontrola. Tím se pak 

vytrácí samotný smysl této kontroly. Hlavní důvody, kde by mohlo dojít 

k postupné změně a tím zlepšení efektivity kontrolní činnosti jednotlivých 

kontrolních orgánů, jsou navrhnuty a popsány v předchozí kapitole zabývající 

se kontrolou zaměstnanosti a vlivu na příjmovou stránku státního rozpočtu.  

 Protože s nelegálním zaměstnáváním cizinců je i úzce spjata kriminalita 

cizinců, provedl jsem i vyhodnocení tohoto problému jak v rámci celé ČR, tak i 

Ústeckého kraje. Jedná se o specifické trestné činy, které mají souvislost 

s nelegálním zaměstnáváním. Při výčtu těchto trestných činů lze postupovat i 

chronologicky, jak dochází k jejich páchání. Jedná se především o trestný čin 

„Organizování a umožnění nelegálního překročení státní hranice“, 

„Napomáhání k nelegálnímu pobytu na území republiky“, „Neoprávněné 

zaměstnávání cizinců“ a „Obchodování s lidmi“. Dále sem ještě patří trestný čin 

Maření výkonu úředního rozhodnutí, kde se jedná v souvislosti s pobytem 

cizinců, především o „Maření výkonu úředního rozhodnutí“, pokud je cizinci 

uděleno správní vyhoštění a cizinec neopustí území ČR a i přes zákaz se na 

území zdržuje a je tu například také zaměstnán. Toto již zase navazuje na 

trestný čin Neoprávněnému zaměstnávání cizinců. Na tomto příkladu je vidět 

jednotlivá provázanost uvedených trestných činů.  

 Vzhledem k tomu, že hlavním cílem bylo zjistit míru kriminality cizinců 

v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním na území ČR a především na území 
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Ústeckého kraje, bylo provedeno statistické vyhodnocení těchto specifických 

trestných činů, které je uvedeno v kapitole Statistické vyhodnocení trestných 

činů. Z tohoto provedeného vyhodnocení je patrna především ta skutečnost, že 

cizinci v rámci celkové kriminality nemají zde tak velké zastoupení. I když se 

jedná jen o malé procento s porovnáním s ostatní trestnou činností, tak o to 

větší je zde společenská nebezpečnost těchto trestných činů. Především se 

jedná o trestný čin Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky, 

který se týká zejména cizinců, ale trestně stíhané osoby jsou především občané 

ČR, kteří těmto cizincům napomáhají k nelegálnímu pobytu. 

 V případě trestného činu „Napomáhání k neoprávněnému pobytu na 

území republiky“ je zřejmá i souvislost s trestným činem „Podvodu“, kterého se 

dopouštějí především občané ČR v souvislosti s tím, že na ÚP nenahlašují 

změnu stavu a neoprávněné pobírají dávky státní sociální podpory. Tato 

skutečnost platí jak v případě uzavíráním účelových manželství, tak i v případě 

souhlasného prohlášení o určení otcovství. Změny, které by měly být udělány    

a které by napomohly ke snížení tohoto druhu kriminality, jsou navrženy             

a podrobněji popsány v předchozí  kapitole zabývající se kriminalitou cizinců. 

Jako podstatné spatřuji navrhovanou změnu o tom, že matriky budou mít 

možnost již samy zjišťovat z evidencí údaje k cizincům o jejich pobytu a tato 

skutečnost by mohla lépe napomoci k odhalení účelových sňatků či účelového 

souhlasného prohlášení otcovství. Zde by mělo od 1. července 2012 dojít ke 

spuštění takzvaných registrů a uvedení této změny do praxe.    
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příloha 1 – Výtah paragrafového znění o správním vyhoštění 

 

 

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

zákonů 
 

HLAVA X 

SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ 
 

§ 118 

 

(1) Správním vyhoštěním se rozumí ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno 

se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci 

vstup na území členských států Evropské unie. Dobu, po kterou nelze umožnit cizinci 

vstup na území členských států Evropské unie, stanoví policie v rozhodnutí o správním 

vyhoštění cizince. V odůvodněných případech lze rozhodnutím stanovit hraniční 

přechod pro vycestování z území.  

 

(2) Správním vyhoštěním občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka se 

rozumí ukončení pobytu občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka na 

území, které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou 

nelze umožnit cizinci vstup na území.  

 

(3) Doba k vycestování z území se stanoví v rozmezí 7 aţ 60 dnů. Je-li rozhodnutí o 

správním vyhoštění vydáno podle § 119 odst. 1 písm. a), je policie oprávněna stanovit 

dobu k vycestování z území kratší než 7 dní. Pokud by podle rozhodnutí o správním 

vyhoštění měla doba k vycestování z území začít běžet v době trvání zajištění cizince, 

začíná tato doba běžet ode dne ukončení zajištění. Pokud v průběhu doby k vycestování 

z území je cizinec zajištěn, běh této doby se zajištěním přerušuje.  

 

(4) Pro účely správního vyhoštění se za přechodný pobyt na území považuje i 

neoprávněné zdržování se cizince na území nebo zdržování se cizince v tranzitním 

prostoru mezinárodního letiště anebo pobyt na vízum udělené podle zvláštního 

zákona2) nebo pobyt do právní moci rozhodnutí ministerstva o udělení oprávnění k 

pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území 3a) nebo soudu o žalobě ve věci 

dočasné ochrany. Nebude-li v takovém případě rozhodnuto o správním vyhoštění, 

protože důsledkem tohoto rozhodnutí by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo 

rodinného života cizince, policie cizinci udělí výjezdní příkaz. Cizinec je povinen 

vycestovat z území v době stanovené výjezdním příkazem.  

 

(5) Hromadné správní vyhoštění cizinců na základě jednoho rozhodnutí se zakazuje. 

 

 

 



 

 

 

příloha 2  – Výtah paragrafového znění z trestního zákoníku 

40 

ZÁKON 

ze dne 8. ledna 2009 

trestní zákoník 

 

 

Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky 

 

§ 341 

 

(1) Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému 

k neoprávněnému pobytu na území České republiky, bude potrestán odnětím svobody 

až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, jestliže 

a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje, 

b) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny, 

c) spáchá takový čin opětovně, nebo 

d) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin. 

 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo peněžitým 

trestem bude pachatel potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 

nebo 

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let, popřípadě vedle tohoto trestu též 

propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, 

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

příloha 3  – Výtah paragrafového znění z trestního zákoníku 

 

40 

ZÁKON 

ze dne 8. ledna 2009 

 

trestní zákoník 

 
Neoprávněné zaměstnávání cizinců 

 

§ 342 

 

(1) Kdo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání 

cizinců zdržujících se neoprávněně na území České republiky, nebo kdo ve větším 

rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců, kteří nemají 

platné povolení k zaměstnání podle jiného právního předpisu, bude potrestán odnětím 

svobody až na šest měsíců, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo 

zákazem činnosti. 

 

(2) Odnětím svobody až na jeden rok bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 

a) jako člen organizované skupiny, 

b) za úplatu, nebo 

c) opětovně. 

 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, získá-li činem 

uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

 

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, popřípadě vedle tohoto trestu též 

propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 

1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

příloha 4  – Výtah paragrafového znění trestního zákoníku 

 

 

40 

ZÁKON 

ze dne 8. ledna 2009 

 

trestní zákoník 

 
Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice  

 

§ 340 

 

(1) Kdo pro jiného organizuje nedovolené překročení státní hranice nebo jinému umožní 

či mu pomáhá nedovoleně překročit státní hranici nebo jinému po nedovoleném 

překročení státní hranice umožní či mu pomáhá přepravit se přes území České republiky 

nebo takové přepravení organizuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

zákazem činnosti. 

 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo peněžitým 

trestem bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) vystaví-li takovým činem jiného nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, 

c) spáchá-li takový čin za úplatu, 

d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo 

e) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin. 

 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny a za úplatu, 

b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí smrti, 

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, 

e) spáchá-li takový čin se zbraní, nebo 

f) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též 

propadnutím majetku, bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, 

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob, 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 

d) spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. 

 

(5) Příprava je trestná. 

 



 

 

 

příloha 5 - počty zaměstnaných cizinců EU, třetích zemí a nelegálně zaměstnaní cizinci dle krajů za rok 2008 

 

 

Kraj Celkem EU cizinci třetích zemí 
kolik % je cizinců z 

třetích zemí 
nelegálně zaměstnaní 

cizinci 

Praha 94 102 41 607 48 022 37,20 871 

Jihočeský 9 909 4 876 4 187 3,20 75 

Jihomoravský 29 524 15 107 13 332 10,30 241 

Karlovarský 4 719 2 320 1 531 1,20 28 

Královehradecký 12 116 6 114 5 515 4,30 101 

Liberecký 9 391 5 007 3 595 2,80 66 

Moravskoslezský 14 181 11 992 1 828 1,40 33 

Olomoucký 4 773 3 117 1 258 0,90 21 

Pardubický 16 736 5 671 10 430 8,10 190 

Plzeňský 22 195 10 480 10 459 8,10 190 

Středočeský 45 572 25 056 18 696 14,50 340 

Ústecký 7 636 2 835 4 064 3,20 75 

Vysočina 7 363 2 790 4 138 3,20 75 

Zlínský 6 334 4 129 1 879 1,50 36 

Celkem 284 551 141 101 128 934   2 342 



 

 

 

příloha 6 - počty zaměstnaných cizinců EU, třetích zemí a nelegálně zaměstnaní cizinci dle krajů za rok 2009 

Kraj Celkem EU cizinci třetích zemí 
kolik % je cizinců z 

třetích zemí 
nelegálně zaměstnaní 

cizinci 

Praha 84 744 44 251 34 720 47,10 1 493 

Jihočeský 6 834 4 209 1 668 2,30 73 

Jihomoravský 26 281 14 713 10 219 13,90 441 

Karlovarský 3 711 1 817 895 1,20 38 

Královehradecký 9 030 5 238 3 214 4,40 139 

Liberecký 7 985 4 588 2 531 3,40 108 

Moravskoslezský 12 025 10 640 949 1,20 38 

Olomoucký 3 553 2 696 425 0,50 16 

Pardubický 9 129 4 060 4 442 6,00 190 

Plzeňský 13 426 9 439 2 466 3,30 107 

Středočeský 39 105 28 735 8 003 10,90 347 

Ústecký 6 026 2 785 2 286 3,10 98 

Vysočina 3 746 2 163 1 069 1,50 49 

Zlínský 5 114 3 981 776 1,00 33 

Celkem 230 709 139 315 73 663   3 170 

 

 



 

 

 

příloha 7 - počty zaměstnaných cizinců EU, třetích zemí a nelegálně zaměstnaní cizinci dle krajů za rok 2010 

Kraj Celkem EU cizinci třetích zemí 
kolik % je cizinců z 

třetích zemí 
nelegálně zaměstnaní 

cizinci 

Praha 76 643 48 448 20 384 41,50 746 

Jihočeský 6 727 4 284 1 267 2,50 45 

Jihomoravský 26 398 15 462 9 223 18,70 323 

Karlovarský 3 703 1 847 654 1,30 23 

Královehradecký 8 530 5 874 1 949 3,90 70 

Liberecký 7 889 5 062 1 821 3,70 66 

Moravskoslezský 13 165 11 794 749 1,50 27 

Olomoucký 3 573 2 823 2 880 5,80 9 

Pardubický 8 873 4 970 3075 6,20 111 

Plzeňský 12 902 10 171 1 057 2,10 38 

Středočeský 31 560 23 245 5 484 11,10 198 

Ústecký 6 561 3 403 1 913 3,80 68 

Vysočina 3 611 2 343 717 717,00 25 

Zlínský 5 232 4 271 424 0,80 14 

Celkem 215 367 143 997 49 118   1 797 

 

 



 

 

 

příloha 8 – Mapa trhu práce cizinců v ČR dle okresů 

 



 

 

 

příloha 9 - Mapa trhu práce občanů EU/EHP v rámci ČR dle okresů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

příloha 10 – Mapa podílu cizinců bez ŽO v ČR dle okresů 

 



 

 

 

příloha 11 – Mapa míry nezaměstnanosti v ČR dle okresů 

 



 

 

 

příloha 12 – Nelegálně zaměstnaní cizinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 příloha 13 - Pět nejčastějších státních občanství dle krajů - 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 příloha 14 - Počet cizinců v krajích dle státního občanství - 2010 

 


