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Úvod 

Informace z oblasti, spojené s nadepsaným tématem, jsem začal poprvé 

vnímat od okamžiku, kdy jsem získal zkušenosti při pobytu v zahraničí jako tzv. 

ekonomický, pracovní migrant, a jako občan ČR si našel na část roku práci  

v zahraničí. Měl jsem možnost alespoň částečně nahlédnout do koloběhu 

businessu s ekonomickou migrací, do činnosti různých zprostředkovatelských 

agentur a začal jsem se o téma migrace a postavení pracovníků na trhu práce 

zajímat více do hloubky.  

Často jsem se zamýšlel nad dnešní informační, svobodnou společností, 

která má velice příznivé podmínky k úvahám nad změnou denní rutiny – 

přestěhovat se za životem do zahraničí, s čímž souvisí také nutnost uplatnění se  

na tamním trhu práce, živit se, a s tím spojené větší či menší formální náležitosti 

ohledně vstupu na území jiného státu a jeho případný trh práce. Především to platí 

v rámci EU, kde její občané využívají soustavy garantovaných svobod v rámci 

všech jejích členských států. A to především svobody volného pohybu. Trend 

globalizace a multikulturalismu však funguje po celém světě, a tak nelze upínat 

pozornost pouze na území EU. Formální náležitosti vstupu cizince ze třetích zemí 

na trh práce v ČR se však, co do složitosti procesu, nedají s občany EU srovnat.  

Paralelně s tím, jak jsem pozoroval situaci na trhu práce,  se ekonomická 

situace v České republice vyprofilovala v nejnižší nezaměstnanost v její 

dvacetileté historii. Dle dat evropského statistického úřadu Eurostat je 

nezaměstnanost v České republice k měřenému dni (září 2018) nejnižší
1
 z celé 

Evropské unie. Ruku v ruce s touto historicky nízkou nezaměstnaností šel  

v posledních letech také ekonomický růst. Na to přirozeně navázaly relativně 

dlouhodobější nedostatky pracovníků na českém trhu práce, a tak se není čemu 

divit, že začal velký rozruch v oblasti zahraniční zaměstnanosti. Legislativa na to 

musela v posledních letech reagovat různými opatřeními, jejichž cílem mělo být 

zrychlení procesů zpřístupňujících český trh práce zahraničním pracovníkům. 

Dělo se tak i díky hlasitému naříkání českých obchodních společností, především 

z odvětví průmyslu, kde byl nedostatek pracovních sil největší. Při sledování 

tohoto dění jsem se postupně utvrzoval v tom, že mě tato oblast zajímá, a to nejen 

kvůli své aktuálnosti, ale také z důvodu na to navazující dynamičnosti vývoje této 

                                                 
1
 Srovnání z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 
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právní oblasti, své pestrosti, a konečně své potencionální aktuálnosti i v dalších 

letech. Správně nastavenou regulaci trhu práce vnímám jako určitou možnost 

realizace dnešní globálně vychovávané multikulturní generace mladých lidí, kteří 

touží pracovat tam, kde jim to okolnosti dovolí, a zároveň je to pro ně samotné 

největším životním přínosem. Koneckonců trend, vedoucí k mobilitě a flexibilitě 

na trhu práce, lze vypozorovat na rychle se vyvíjejících právních institutech jako 

je vysílání pracovníků, agentury práce nebo zjednodušující režimy  

při zaměstnávání cizinců na vnitrostátních trzích vyspělých ekonomik.  

Na základě všech argumentů, proč se zabývat právě tímto tématem, jsem si 

stanovil jako cíl této diplomové práce zobrazit ucelený pohled na problematiku 

přístupu občanů EU a cizinců na český trh práce a případně na základní podmínky 

postavení těchto zahraničních pracovníků při jejich zaměstnávání na tomto trhu, 

neboť to vnímám jako první krok k vědomostním posunům v oblasti tématu, které 

mě zajímá. Věřím, že pro čtenáře může být přínosem také uvedení některých 

čerstvě účinných či chystaných změn v dynamicky se vyvíjející legislativě 

zahraniční zaměstnanosti. 

V průběhu psaní práce jsem se snažil přispět k přehlednosti členěním 

vlastního textu do čtyř částí, jež se dále člení na kapitoly, podkapitoly a sekce. 

V první části vysvětlím základní pojmy, se kterými dále v práci pracuji a je 

vhodné je na začátku práce vymezit. Hlavní částí práce je část druhá, jež uceleně 

pojednává o podmínkách zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na trhu práce 

ČR. Od historického kontextu právní úpravy spojené se zahraniční zaměstnaností 

úvodem se v této části přenesu přes aktuální relevantní úpravu vztahující se 

k problematice na mezinárodní, evropské a konečně i vnitrostátní úrovni. 

Následně představím tři hlavní formy zaměstnávání zahraničních zaměstnanců  

na území ČR – přímé zaměstnání, vysílání a agenturní zaměstnání. Poté stručné 

nastíním migrační politiku ČR, jejíž nástroje a přístupy se liší především podle 

dvou hlavních skupin migrujících osob, a to s ohledem na jejich rozsah práv  

a svobody na jedné straně, a rozsah povinností a omezení na straně druhé – 

občany EU a cizince. Postupně se přitom snažím zobrazit celý proces, jak se 

zahraniční pracovník při své snaze dostane na trh práce ČR. Z toho důvodu jsem 

provedl analýzu vstupu na území ČR, pobytových režimů a konečně také 

oprávnění k zaměstnání u obou výše zmíněných skupin, včetně jejich základních 

práv a povinností na trhu práce ČR.  
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Ve třetí částí se zaměřím na specifické formy zaměstnávání zahraničních 

pracovníků v podobě vysílání v rámci nadnárodního poskytování služeb  

a agenturního zaměstnávání na území ČR, jež v praxi provází v posledních letech 

problémy se zneužíváním a obcházením platné legislativy. Na ní naváže čtvrtá, 

poslední část, ve které jsou zmíněny některé aktuální problémy se zaměstnáváním 

cizinců. 

Pro zpracování tématu jsem se snažil vycházet z nejnovějších zdrojů, 

s ohledem na dynamický vývoj probíraného tématu. Ke zpracování informací 

jsem nejčastěji využíval analyticko-deskriptivní metody, jež je k vytyčenému cíli 

nejvhodnější. 
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1. Vymezení základních pojmů 

Jednak lze nejspíše vypozorovat z úvodu práce, že na dané téma se v celé své 

šíři dá nahlížet formálně-právně, positivně-právně, či správně-právně. Mnoho 

myšlenek může uhýbat i k praktickému, ekonomickému a historickému kontextu 

problematiky. Rozkol myšlenek by nebyla náhoda, neboť postavení občanů EU  

a cizinců na trhu práce, jejich zaměstnávání, pracovní migrace, jsou si všechno 

vskutku velice blízké pojmy, které spolu úzce souvisí a je nutné na ně nahlížet 

v souvislostech. A to je znatelné již ze samotné platné právní regulace této oblasti, 

která je značně obsáhlá a při posuzování v celé své komplexnosti složitá. 

Složitosti úpravy odpovídá snaha regulovat tyto právní vztahy ve všech 

souvislostech.  Z pohledu územní působnosti se zde prolíná problematika 

mezinárodního, evropského a národního práva, přičemž dle věcného hlediska je 

tato oblast z velké části upravena cizineckým právem, které má charakter práva 

správního, a s poukazem na téma této práce, spojené s pracovní migrací, bude 

samozřejmě hrát velkou roli právo pracovní, které může být dále doplněno 

právem sociálním apod.  

Za druhé může také samotný název diplomové práce vyvolávat určité 

nejasnosti v rozsazích významů jednotlivých pojmů užitých v něm, neboť nejsou 

na první pohled jasně legislativou ani teorií definovány, a mohou být vyloženy 

různě. Z toho důvodu lze považovat za nezbytnou součást této práce podrobnější 

vymezení jejího obsahu nejen pro účely sepsání těch nejdůležitějších informací 

v ideálním rozsahu vztahujících se k tématu, ale také pro komfort a relevanci čtení 

čtenáře.  

V následující kapitole proto budou definovány základní pojmy, a v té další 

vymezeno zaměření celé práce na konkrétní problematiku positivně i negativně 

tak, aby nebyly žádné pochybnosti o úplnosti předvídaného výkladu v souladu  

a harmonii s vyloženými pojmy. 

1.1 Základní pojmy 

1.1.1 Zahraniční pracovník 

„Pojem pracovníka nejlépe koresponduje s pojmem trh práce.“ 
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Právní pojem „pracovník“ se objevuje v právu Evropské unie (dále též 

„EU“ nebo „Unie“) jako osoba s přiznanými specifickými právy v rámci vnitřního 

trhu EU, avšak nikoliv v české právní úpravě, kde je možné jej zařadit spíše 

doktrinálně. O vymezení definice tohoto pojmu se postaral Soudní dvůr EU 

v rozhodnutí ve věci Lawrie-Blum
2
, kde rozsudek přinesl tzv. tříprvkovou definici 

pracovního vztahu. Podle této definice je pracovníkem ten, kdo vykonává činnost 

(a) po určitou dobu, (b) pod pokyny druhého, (c) s nárokem na odměnu  

za vykonanou práci, a to vše za předpokladu, že se jedná o jeho skutečnou  

a efektivní činnost.
3
  

Je vhodné nyní popsat vztah občana EU a pracovníka EU. Osoba se 

statusem unijního pracovníka má jakožto ekonomicky aktivní osoba stejně 

jako osoba samostatně výdělečně činná v členském státě Evropské unie o trochu 

širší portfolio práv a užší rozsah povinností než obecný status občana EU. 

Příkladem lze uvést právo pracovníka EU na sociální pomoc již v prvních třech 

měsících pobytu, přičemž neekonomicky aktivní osoba, tedy „pouhý“ občan EU, 

může toto právo nárokovat až po uplynutí tří měsíců pobytu. 

Je bezesporu nutné respektovat pojem pracovníka používaný v rámci práva 

EU, jak je výše popsáno, ale to nevylučuje použití pojmu zahraničního pracovníka 

v této diplomové práci i v obecném smyslu pro ekonomicky aktivní občany EU  

a pro cizince na trhu práce v ČR v jeho širším rozsahu, jak níže popisuji. Pojem 

trhu práce totiž lépe koresponduje s pojmem pracovník, který není v rámci 

právního řádu striktně definovaný, než s pojmem zaměstnanec, který je pojmově 

zákonem jasně vymezen
4
 nepatrně úžeji.  

Zahraničními pracovníky na trhu práce ČR jsou dvě základní skupiny 

osob, jejichž občanství není české, a tyto dvě základní skupiny osob je, vzhledem 

k jejich specifickému postavení, třeba zkoumat. Jedná se o občany EU a osoby  

ze třetích zemí, tedy cizince. 

                                                 
2
 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. července 1986. Věc 66/85. E Deborah Lawrie-Blum vs. 

Land Baden-Württemberg. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské 

unie [cit. 14. 3. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A61985CJ0066 
3
 KUNERTOVÁ, Tereza. Pracovník v Evropské unii: za prací, studiem a na dovolenou v Evropě 

"jen" s právem EU. Praha: Leges, 2014, s. 28. Teoretik. ISBN 978-80-7502-032-1. 
4
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Občan EU 

Pojem „Občan EU“, je dle čl. 20 SFEU každá osoba, která má státní 

příslušnost členského státu Evropské unie.
5
 Co se týče nabytých práv a povinností 

s tímto občanstvím, občanství EU doplňuje občanství národní.  

Cizinecký zákon pro své účely občana EU podřazuje pod pojem cizinec. 

Zákon o zaměstnanosti v české právní úpravě vynechává formalismus a pojem 

občana EU zobecněním rozšiřuje o občany států Evropského hospodářského 

prostoru
6
 a Švýcarska, kteří mají obdobné postavení založené jinými 

mezinárodními smlouvami. V této diplomové práci je dále používáno toto 

zobecnění dle zákona o zaměstnanosti.  

V souvislosti s pojmem občan EU se v právní úpravě objevuje také pojem 

„rodinný příslušník občana EU“, se kterým je nutné pracovat, a to s ohledem  

na jeho mnohdy odlišná práva a povinnosti na rozdíl od občana EU. V případě 

jeho definice cizinecký zákon poměrně rozsáhle vymezuje, že se jím rozumí bez 

ohledu na státní příslušnost občana EU manžel nebo manželka, partner nebo 

partnerka, se kterým občan EU uzavřel registrované partnerství na základě 

právních předpisů členského státu, jejich potomci, jsou-li mladší 21 let nebo 

jsou-li na něm závislí, dále pak vyživovaní příbuzní ve vzestupné řadě občana EU 

a jeho manžela nebo manželky nebo registrovaného partnera nebo partnerky.  

Za rodinného příslušníka občana EU se považuje i cizinec, který příslušným 

orgánům Ministerstva vnitra hodnověrným způsobem doloží, že má s občanem 

Evropské unie trvalý vztah obdobný rodinnému a žije s ním ve společné 

domácnosti.
7
  

Cizinec 

Pojem „cizinec“ je právě jeden z těch pojmů, který je v právních 

předpisech používán různě. Obecně je možné pojem cizinec rozdělit do dvou 

skupin. Do první skupiny patří cizinci a jejich rodinní příslušníci přicházející  

                                                 
5
 Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, 

Itálie, Kypr, Litva, Lotyško, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká 

Británie 
6
 Island, Lichtenštejnsko a Norsko 

7
 Právní postavení občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků z hlediska zákona o 

zaměstnanosti. Integrovaný portál MPSV [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, aktualiz. 

16. 11. 2018 [cit. 29. 11. 2018]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu/zz_eu_prav_postaveni 

https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu/zz_eu_prav_postaveni
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ze zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Druhou skupinou 

jsou cizinci ze třetích zemí, kteří přicházejí z jiných nežli výše uvedených států.
8
 

Při porovnání jednotlivých definic cizince v české právní úpravě, se dá 

spatřit ve třech základních předpisech vztahujících se na problematiku 

zaměstnávání zahraničních pracovníků varianty jeho definice poměrně dost 

odlišné. 

Zákoník práce ve svých ustanoveních uvádí pojem cizinec, přičemž ho 

dále nijak nedefinuje. 

Cizinecký zákon cizince vymezuje v §1 jako fyzickou osobu, která není 

státním občanem ČR, a to včetně občana EU. Dle této definice je tedy cizincem 

vedle občana ze třetích zemí také ten, kdo má státní občanství některého 

z členských států EU, ten, kdo má občanství vícero států, ale nikoliv mezi nimi 

občanství české, a také ten, kdo nemá občanství státu žádného.
9
 

Zákon o zaměstnanosti uvádí v § 85: „Pro účely zaměstnávání 

zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan 

Evropské unie a jeho rodinný příslušník (§3 odst. 2) a rodinný příslušník občana 

České republiky uvedený v §3 odst. 3.“ Z takové definice lze jednoznačně 

dovodit, že zákon o zaměstnanosti za cizince pokládá pouze občana ze třetích 

zemí. S touto definicí je dále pracováno.  

V rámci této diplomové práce může být použito pro souhrnné označení pojmů 

občana EU a cizince také pojmu migrant, či přesněji pracovní imigrant,  

a vzhledem k vytyčení tématu na oblast zaměstnávání také zahraniční 

zaměstnanec, což je vysvětleno v následujících odstavcích.  

Nakonec je zde vhodné zmínit tzv. „osobu bez státní příslušnosti“, což je 

pojem, který se také často objevuje v české zákonné úpravě bez bližší definice  

a specifikace jejího postavení. Dle mezinárodní Úmluvy o právním postavení 

                                                 
8
 ČIŽINSKÝ, Pavel, Eva ČECH VALENTOVÁ, Pavla HRADEČNÁ, Klára HOLÍKOVÁ, Marie 

JELÍNKOVÁ, Martin ROZUMEK a Pavla ROZUMKOVÁ. Zahraniční zaměstnanci na trhu 

práce v ČR a ve vybraných zemích EU. Praha: Sdružení pro integraci a migraci, [2014], s. 24. 

ISBN 978-80-260-7201-0. 
9
 ČIŽINSKÝ, Pavel. Cizinecké právo: práva a povinnosti cizinců a jejich rodinných příslušníků při 

vstupu a pobytu na území ČR, jejich zaměstnávání a podnikání, zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, řízení a provozování vozidla, přístup ke vzdělání a studiu, rodinné soužití s cizinci, 

mezinárodní ochrana/azyl, státní občanství. Praha: Linde Praha, 2012, s. 25. ISBN 978-80-7201-

887-1. 
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osob bez státní příslušnosti, kterou je ČR vázána, je touto osobou „osoba, kterou 

žádný stát podle svých právních předpisů nepovažuje za svého občana“
10

.  

V obecné rovině mají české právní předpisy přiznávat takové osobě postavení 

v rámci zaměstnání „co nejpříznivější, rozhodně ne horší, než jak za stejných 

okolností cizinci“
11

. 

Pokud cizinec splňuje zákonem předvídané podmínky, má právo pobývat 

na území ČR a hovoříme o jeho „legálním pobytu“ na našem území. V opačném 

případě se mluví o nelegálním pobytu cizince. Podobně se mluví o nelegální 

migraci. 

1.1.2 Postavení na trhu práce 

Práce 

Pojem „práce“ je možné z pohledu vymezení ekonomicky výdělečné 

činnosti dále členit na samostatně výdělečnou činnost a závislou výdělečnou 

činnost. V kontextu této práce se v následujícím textu spíše doktrinální pojem 

práce shoduje s právním pojmem závislé práce vykonávané ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jejíž právní úprava je 

uvedena v §2 a §3 zákoníku práce.  

Jen pro úplnost by bylo vhodné pod pojem práce podřadit také specifické 

činnosti vykonávané členy volených orgánů (např. obchodních korporací), nebo 

činnosti vykonávané na základě zvláštních právních předpisů výkonem veřejných 

funkcí. Služební poměr je považován též za závislou práci. U těchto činností se 

však režim postavení zahraničních pracovníků může lišit a také často liší dle 

zvláštního zákona.
12

 

Při postavení závislé práce vedle dalších shora uvedených činností lze 

spatřit rozšíření pojmu zaměstnanec na pojem pracovník. 

Trh práce 

Trh práce je spíše pojem ekonomický a v právním řádu ČR je „trh práce“ 

pojmem neurčitým. Dle Čižinského jej lze definovat například takto: „Trh práce 

je místo střetu nabídky a poptávky po práci, kde nabízející i poptávající vstupují 

                                                 
10

  Čl. 1 odst. 1, sdělení č. 108/2004 Sb. m. s. 
11

 Čl. 17 odst. 1, sdělení č. 108/2004 Sb. m. s. 
12

 Zákon č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě 
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do vzájemných vztahů, aby určili cenu nabízeného a poptávaného zboží jak z 

hlediska svého, tak i v návaznosti na potřeby ekonomiky státu“
13

. 

Postavení na trhu práce 

Pro lepší uchopení je vhodné popsat pojem „postavení na trhu práce“  

v širším smyslu, kdy se jím rozumí především soubor práv a povinností 

pracovníků ve dvou hlavních časových fázích – tedy nejen po vstupu, ale i před 

jejich vstupem na území ČR. Podstatou věci je v tomto případě zkoumat práva  

a povinnosti potencionálních zahraničních pracovníků především při jejich snaze 

dostat se na trh práce ČR a případně při jejich působení na tomto trhu. Po zúžení 

pojmu práce pro účely následující zkoumané problematiky na závislou 

výdělečnou činnost se dá postupně mluvit chronologicky o vstupu na území,  

o pobytu na území, o oprávnění k zaměstnání a případně o výkonu zaměstnání 

cizince na území ČR. 

1.1.3 Zaměstnanec a zaměstnávání 

„Zaměstnanec“ je v zákoníku práce upraven jako fyzická osoba, která se 

zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. 

Obecně lze říci, že při „zaměstnávání“ působí zaměstnanec na trhu práce 

tak, že vykonává závislou práci. Závislou prací se dle zákoníku práce rozumí 

práce vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, a to jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů, na jeho náklady  

a odpovědnost, přičemž ji zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává osobně  

a za patřičnou odměnu. Pojem zaměstnávání vymezuje pro své účely i cizinecký 

zákon, který jej vymezuje jako činnost, ke které cizinec potřebuje povolení 

k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu. Rovněž za zaměstnání 

považuje plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby 

zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo 

jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem 

družstva nebo členem orgánu družstva pro družstvo. Podobně s rozšířenou 

formulací pro členy volených orgánů pracuje i zákon o zaměstnanosti. 

                                                 
13

 ČIŽINSKÝ, Pavel, Eva ČECH VALENTOVÁ, Pavla HRADEČNÁ, Klára HOLÍKOVÁ, Marie 

JELÍNKOVÁ, Martin ROZUMEK a Pavla ROZUMKOVÁ. Zahraniční zaměstnanci na trhu práce 

v ČR a ve vybraných zemích EU. Praha: Sdružení pro integraci a migraci, [2014] s. 25. ISBN 978-

80-260-7201-0. 
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Pro účely této diplomové práce je třeba chápat pojem zaměstnávání 

podobně jako v předešlém pojednání o pracovním trhu v širším smyslu. V rámci 

zaměstnávání pak budou zkoumány jak práva a povinnosti zaměstnanců před 

vstupem, tak po jejich vstupu na území a potažmo na samotný trh práce ČR. 

Působit na trhu práce může zahraniční pracovník v případě závislé práce 

ve formě zaměstnání u české fyzické nebo právnické osoby na území ČR 

v pracovněprávním vztahu, případně jako vyslaný zaměstnanec svým zahraničním 

zaměstnavatelem, a konečně také v rámci pronájmu pracovní síly prostřednictvím 

agenturního zaměstnávání.
14

 Všechny tyto formy závislé práce budou v rámci této 

práce zkoumány jako zaměstnávání zahraničních zaměstnanců v ČR. „Vysláním“ 

se pro účely této práce rozumí nadnárodní poskytování služeb, není-li určeno 

jinak. 

1.1.4 Pracovní migrace 

Přesnou definici pojmu migrace právní řád postrádá. O hojně užívaný 

pojem se v tomto případě nejedná ani z hlediska právně doktrinálního. Ale přece 

jenom se v některých publikacích společné znaky tohoto pojmu uvádějí,  

a to nejčastěji jako přesun jednotlivců i skupin v určitém prostoru. 

Vzhledem k provázanosti tématu migrace se vstupem zahraničních 

pracovníků na území ČR a trh práce ČR je příhodné v této práci věnovat 

pozornost a pracovat s tzv. migrací pracovní. Jednodušeji je pak možno vysvětlit 

si stav právní regulace a lépe vyhodnocovat potřebné změny úpravy. 

Termín „pracovní migrace“ představuje pohyb zahraničního pracovníka 

z území jednoho suverénního státu na území suverénního státu jiného s úmyslem 

se v nové oblasti dočasně či trvale usadit za účelem práce. 

Z pohledu směru pohybu se rozlišuje emigrace, kdy se osoba pohybuje 

z předmětného území na jiné, a imigrace, kdy se osoba pohybuje na předmětné 

území. Z toho se také odvozují slova emigrant a imigrant. 

„Pracovním migrantem“ je tedy každá osoba, která se přesouvá za účelem 

práce ve smyslu výše uvedených pohybů. V širším pojetí sem lze podřadit 

                                                 
14

 DANĚK, Matěj, Magdaléna VYŠKOVSKÁ a Jaroslava FOJTÍKOVÁ. Zaměstnávání cizinců na 

území České republiky. Olomouc: ANAG, [2018], s. 33. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-

7554-148-2. 
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i takovou osobu, jejímž prvotním záměrem pro pohyb nebylo zaměstnání, avšak 

začala ho v hostitelské zemi vykonávat později, typicky se jedná o žadatele 

o mezinárodní ochranu či zahraničního studenta apod.
15

 

Stát usměrňuje migraci tzv. politikou řízené migrace. Určuje si cíle, kterých 

chce dosáhnout, a na základě toho volí příslušná legislativní opatření.  

1.2 Vymezení obsahu práce 

1.2.1 Positivní vymezení 

S ohledem na výše vymezené pojmy a v jejich souladu je v této práci 

pojednáváno předně o právní úpravě postavení zahraničních zaměstnanců na trhu 

práce v ČR s akcentem na správně-právní podmínky zaměstnávání, pod kterými  

si lze představit především vstup potencionálních zahraničních zaměstnanců  

na český trh práce a jejich následný pobyt spojený s oprávněním k zaměstnávání. 

Blíže budou dále zmíněna specifika výkonu závislé práce ve formě vysílání  

a agenturního zaměstnávání zahraničních pracovníků a konečně některé aktuální 

problémy se zaměstnáváním cizinců na našem území. 

1.2.2 Negativní vymezení 

Je třeba zdůraznit, že tato práce není zaměřena na informace  

o povinnostech zaměstnavatelů při zaměstnávání zaměstnanců, ale naopak,  

je především o právech a povinnostech zaměstnanců. 

Z důvodu velkého rozsahu problematiky postavení zahraničních 

zaměstnanců na trhu práce v ČR tato diplomová práce není zaměřena na sociální 

zabezpečení občanů EU a cizinců v ČR nebo daňové aspekty této problematiky. 

Tato diplomová práce se nevěnuje ani postavení osob samostatně výdělečně 

činných při svých činnostech na území ČR, jak vyplývá z definice pracovníka 

nebo trhu práce. 

                                                 
15

 ČIŽINSKÝ, Pavel, Eva ČECH VALENTOVÁ, Pavla HRADEČNÁ, Klára HOLÍKOVÁ, Marie 

JELÍNKOVÁ, Martin ROZUMEK a Pavla ROZUMKOVÁ. Zahraniční zaměstnanci na trhu 

práce v ČR a ve vybraných zemích EU. Praha: Sdružení pro integraci a migraci, [2014], s. 23. 

ISBN 978-80-260-7201-0. 
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2. Positivně právní úprava podmínek k zaměstnání 

občanů EU a cizinců v ČR 

2.1 Historické souvislosti 

Pro zajištění historického kontextu a vhodného uvedení do problematiky,  

a z důvodu dynamického vývoje s důsledky velkých změn v úpravě zaměstnávání 

zahraničních pracovníků, budou v této kapitole zmíněny nejdůležitější historické 

milníky vývoje regulace přístupu občanů EU a cizinců na území ČR s návazností 

na historické souvislosti s migrací těchto osob do ČR a od toho se odvíjející 

pracovní migrační politiku ČR.  

Stejně jako je nezbytné u zaměstnávání zahraničních pracovníků na trhu 

práce zabývat se cizineckým právem a s tím spojenými vstupy a pobyty na území 

ČR, kostra historického vývoje se pohybuje také kolem těchto právních institutů, 

neboť právě ty jsou nejvíce spjaté s pohyby cizinců přes hranice ČR a jejich 

vývojovými tendencemi. 

Území ČR bylo historicky díky své poloze v samotném středu Evropy 

křižovatkou tohoto kontinentu. Po druhé světové válce se však území ČSR 

s příchodem socialismu a vlivem politických událostí uzavřelo do sebe. Emigrace 

z ČSR převažovala nad imigrací do země a socialistická ČSR uzavírala dohody  

o bezvízovém styku téměř jen s dalšími socialistickými zeměmi za účelem 

dočasné pracovní migrace, a to především z důvodů nedostatku pracovních míst. 

Od roku 1965 byl platný zákon č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců, prvním 

předpisem připomínajícím dnešní úpravu cizineckého práva. Zákon stručně 

upravoval pouze v devíti paragrafech pravidla pobytu cizinců a podmínky vstupu 

cizinců na území ČSR. Ke vstupu a poté možnosti se zdržovat na území ČSR měli 

cizinci oprávnění po předložení platného cestovního dokladu s opatřeným 

československým vízem. Vágnost úpravy se dá vyložit jednak jako důsledek 

vývoje nově se teprve vytvářející právní oblasti a také zčásti potvrzuje důraz 

socialistického zřízení na uzavřenou migrační politiku. V roce 1965 byl vydán 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jenž obsahoval úpravu pracovních podmínek 

cizinců. Dle zákoníku práce se řídily pracovněprávní vztahy mezi občany  

a cizozemskými organizacemi, stejně tak jako mezi cizinci pracujícími na území 

ČSR a místními organizacemi, zákoníkem práce, pokud předpisy o mezinárodním 
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právu soukromém nestanovily jinak.
16

 Do pracovního poměru mohli být pak 

cizinci či osoby bez státní příslušnosti přijati pouze s platným povolením 

k pobytu. Tento právní předpis byl platný po několika novelizacích až do roku 

2006, kdy ho nahradil současný zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též 

„ZP“).  

V zajímavějším stádiu vývoje se migrační politika ocitla po roce 1989, kdy 

se otevřely hranice, a do republiky začalo proudit velké množství cizinců. Takový 

stav byl zapříčiněn nedostatkem zkušeností s migrací, na což navazovala absence 

potřebné právní regulace. První porevoluční právní předpis upravující samostatně 

práva a povinnosti cizinců, jejich vstup na naše území a poprvé rozlišující pobyt 

na krátkodobý, dlouhodobý a trvalý, byl přijat v roce 1992 jako zákon č. 123/1992 

Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky. Tento 

zákon nebyl moc propracovaný. Dle jeho kritiků se totiž vyznačoval příliš 

liberálním pojetím, což neumožňovalo adekvátně regulovat nekontrolovatelný 

příliv cizinců na naše území. I přes jeho nedokonalosti se po jeho dvou 

novelizacích v letech 1994 a 1996 stal potřebnou a důležitou normou v oblasti 

přístupu zahraničních pracovníků na trh práce v ČR až do přijetí úpravy ovlivněné 

plánovaným vstupem ČR do Evropské unie. Od roku 1991 vedle cizineckého 

zákona upravoval postavení zahraničních pracovníků na českém trhu práce zákon 

č. 1/1991 Sb., zákon o zaměstnanosti. Ten vyžadoval dle §2 odst. 2 od všech 

zahraničních státních příslušníků povolení k pobytu a povolení k zaměstnání. 

Harmonizace právní úpravy s právem Evropské unie a reakce na zvyšující 

se počet
17

 migrujících osob do ČR byly dvěma hlavními hybateli k nové právní 

úpravě cizineckého práva v podobě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců  

na území České republiky a o změně některých zákonů (dále též „CZ“  

nebo „cizinecký zákon“), který je po mnohých novelách platný až doposud  

a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu.
18

 Tyto zákony zpřísnily podmínky vstupu  

a pobytu cizinců na našem území, na druhou stranu však připustily jejich setrvání 

v zemi, což dosud možné nebylo.  

                                                 
16

 § 6 zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
17

 Srovnání dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu 
18

 ČIŽINSKÝ, Pavel. Cizinecké právo: práva a povinnosti cizinců a jejich rodinných příslušníků 

při vstupu a pobytu na území ČR, jejich zaměstnávání a podnikání, zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení, řízení a provozování vozidla, přístup ke vzdělání a studiu, rodinné soužití s cizinci, 

mezinárodní ochrana/azyl, státní občanství. Praha: Linde Praha, 2012, s. 63. ISBN 978-80-7201-

887-1. 
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Se vstupem do EU a posléze také vstupem do schengenského prostoru 

Česká republika objevila dosud neobjevené výhody plynoucí z budování vnitřního 

volného trhu v rámci unie a s tím související vytváření svobod nejen pohybu  

na jejím území pro občany EU. Stejně tak jako migrační politiku v rámci EU 

evropské právo začalo ovlivňovat i společnou migrační politiku vůči třetím 

zemím a národní právní řád byl často vystavován nutnosti harmonizace své právní 

úpravy s právem EU. V oblasti zaměstnávání byla důležitá v roce 2004 

harmonizace v oblasti zaměstnanosti, která byla vnesena do dosud platného 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále též „ZoZ“). Od vstupu ČR do EU 

se v důsledku této harmonizace začali zahraniční migranti v rámci jejich právního 

postavení v českém právním řádu naplno rozlišovat na příslušníky členských států 

požívajících práv a svobod EU – občany EU a příslušníky třetích zemí – cizince.  

V následujících letech se ČR snažila najít optimální právní úpravu 

cizineckého práva, která je v souladu s právem EU a zároveň napomáhá udržovat 

stabilní sociální a ekonomickou situaci na našem území, viz dvě funkce regulace 

níže. Otázka je, zda hledání ustáleného ideálu v úpravě této oblasti není jen 

zdárným přáním s přihlédnutím k rozsahu nutných změn, které ji neustále provází 

v důsledku potřeby přizpůsobování legislativy společenské realitě. 

První velké reakce na společenský vývoj se projevily s blížícími se následky 

velké hospodářské krize. Na začátku tisíciletí v období hospodářského růstu stát 

nejprve aktivně vyhledával a pobízel zahraniční pracovní sílu k příchodu  

na domácí trh práce, avšak s příchodem ekonomické krize v letech 2008  

a následujících to byli právě cizinci na českém trhu práce, na které dopadla 

ekonomická krize nejtvrději. Stát logicky na pracovním trhu upřednostnil domácí 

pracovníky, a to i v rovině legislativních opatření, přičemž zde se právě u cizinců 

naplno projevila rizika dočasnosti jejich pracovněprávních vztahů. Stát na sebe 

odmítl vztahovat odpovědnost za nezaměstnanost těchto cizinců a jediná opatření, 

která učinil v jejich prospěch, bylo usnadnění návratu do země původu.
19

 Dělo se 

tak opatřeními vlády, jejichž cílem nebylo pouze zpřísnit podmínky vstupu 

migrantů na trh práce, ale také množství cizinců již působících na tomto trhu 

zredukovat. V roce 2009 bylo vydáno usnesení vlády č. 171/2009 k zajištění 
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bezpečnostní situace v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků  

v důsledku hospodářské krize, na což navázala realizace dvou návratových 

programů pro cizince, kteří o zaměstnání přišli.
20

 Rok 2010 se vyznačoval nadále 

restriktivními opatřeními, kdy vysoká nezaměstnanost přivedla Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR k doporučení, aby všechny úřady práce důsledně 

monitorovaly trh práce a vydávaly povolení k zaměstnání pro cizince se zvýšenou 

obezřetností, tedy aby se povolení nevydávala cizincům na úkor osob, které mají 

volný přístup na trhu práce. Důraz při tom měl být kladen na zásadu individuality 

– každý případ posuzovat zvlášť vzhledem k postavení jednotlivých migrantů  

a situaci v určitém regionu.
21

 Zohlednění délky pobytu a míra integrace 

zahraničního pracovníka byly však v praxi dost často opomíjeny. V roce 2011 se 

zrealizovala značná institucionální změna, kdy novelou zákona o pobytu cizinců 

celá oblast úpravy pobytů, vyjma krátkodobých víz, přešla na Odbor azylové  

a migrační politiky pod MV ČR. Rok 2012 byl pak provázen dalšími směrnicemi, 

pokyny a opatřeními, která byla v neprospěch migrantů. Dospělo to  

až k metodickému pokynu z ledna 2012, dle kterého úřady měly přestat vydávat 

povolení migrantům, u nichž je vyžadována kvalifikace nižší než středoškolské 

vzdělání s maturitní zkouškou. Platná povolení mohla být prodloužena pouze  

o šest měsíců. Proti těmto opatřením se hlasitě ozvali především zaměstnavatelé, 

načež se podmínky k povolení nepatrně zmírnily.
22

 

Ve znamení velké novely byl pak rok 2014, kdy nabyl účinnosti zákon  

č. 101/2014 Sb., který implementoval do české právní úpravy směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2011/98EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném 

postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území 

členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv 

pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě,  

a který tak novelizoval zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 

republiky, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 262/2006 zákoník 
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práce, zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace, zákony ze sociální 

oblasti a další související zákony.
23

 Jednou z nejzásadnějších novot se stala tzv. 

zaměstnanecká karta. Cizincům, kteří přišli na český trh práce za účelem 

zaměstnání, novela umožnila nově vydat druh povolení k dlouhodobému pobytu, 

které zároveň plní funkci povolení k výkonu konkrétního zaměstnání, tedy duální 

forma zaměstnanecké karty. Odpadla tak nutnost žádat vedle povolení k pobytu 

ještě  

o povolení k zaměstnání na Úřadu práce. Vedle zaměstnanecké karty zůstaly  

i nadále platné modré karty jako zvláštní povolení pro vysoce kvalifikované 

zaměstnance, avšak zrušeny byly zelené karty a dlouhodobé vízum za účelem 

zaměstnání, respektive byly sloučeny do karty zaměstnanecké. 

Se zvyšující se poptávkou po pracovních silách v posledních letech se 

zvětšoval a neustále zvětšuje tlak na zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. 

Proto zákonodárné orgány posupně vytvářejí podmínky pro jejich větší 

zapojování na českém trhu práce. Dalším z takových předpisů se stal v roce 2017 

zákon č. 222/2017 Sb., který rozsáhle novelizoval zákon o pobytů cizinců a zákon 

o zaměstnanosti a konečně také antidiskriminační zákon.
24

 Implementací evropské 

směrnice 2014/66/EU se zavedl do zákona o pobytu cizinců další druh karty 

určené k možnosti pracovat na českém trhu práce – a to tzv. karta 

vnitropodnikově převedeného zaměstnance. V zákoně o zaměstnanosti se změny 

týkají především agenturního zaměstnávání. Antidiskriminační zákon byl změněn 

ve prospěch příslušníků unijních zemí i jejich rodinných příslušníků na základě 

příslušné evropské směrnice, která zaručuje právo na rovný přístup k zaměstnání  

a k sociálním a daňovým výhodám na území ČR. V novele se také zřídila nová 

pravomoc Úřadu ombudsmanky, a to sledovat, zda zahraniční pracovníci ze zemí 

Evropské unie nejsou na našem území diskriminováni. 

Skutečnost, že aktuálně je v České republice kolem zaměstnávání 

zahraničních zaměstnanců opravdu živo stvrzuje fakt, že na stole legislativců je 

nespočet dalších návrhů na změnu legislativy. Již od června roku 2018 je 

                                                 
23

 ČIŽINSKÝ, Pavel, Eva ČECH VALENTOVÁ, Pavla HRADEČNÁ, Klára HOLÍKOVÁ, Marie 

JELÍNKOVÁ, Martin ROZUMEK a Pavla ROZUMKOVÁ. Zahraniční zaměstnanci na trhu práce 

v ČR a ve vybraných zemích EU. Praha: Sdružení pro integraci a migraci, [2014]. ISBN 978-80-

260-7201-0. 
24

 Jouza, Ladislav. Změny v zaměstnávání cizinců. In: Bulletin-advokacie.cz. [online]. 13. 10. 

2017. [cit. 15. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zmeny-v-zamestnavani-

cizincu. 



 
22 

v projednávání novela cizineckého zákona implementující směrnici EU, která 

zvýhodňující pobyt zahraničních studentů a vědeckých pracovníků na území 

jednotlivých členských států tak, že budou moci studenti po dokončení svého 

studia a vědečtí pracovníci po výzkumné činnosti, pobývat na území ČR  

až po dobu 9 měsíců za účelem hledání zaměstnání. Dále se v rámci novely 

navrhuje zavedení tzv. povinných integračních kurzů pro zahraniční pracovníky, 

které mají podle tvůrců zákona pomoci cizincům zorientovat se v novém 

prostředí, seznámit se s očekávanými právy a povinnostmi nebo s poměry, 

zvyklostmi a základními hodnotami ČR a EU. Zásadní projednávanou změnou 

jsou také kvóty, které by měla vláda pravidelně stanovovat nařízením ve vztahu 

k mnohosti pracovníků z konkrétních zemí podle situace na trhu. Opačný 

problém, kdy by na trhu práce byl určitých pracovníků nedostatek, má řešit tzv. 

mimořádné pracovní vízum. To by vybraným pracovníkům umožňovalo zařídit 

pracovní vízum až na jeden rok ve zrychleném režimu.
25

 

Především v důsledku úpravy rychle se vyvíjejících a často se měnících 

vztahů v oblasti zaměstnávání cizinců a neustálého vývoje práva EU, a tím nucené 

harmonizace národního práva s ním, se cizinecký zákon stal, podle názorů 

mnohých, minimálně úpravou nepřehlednou, s níž lze jen souhlasit. V souvislosti 

s každou jeho úpravou či změnou probíhá u široké veřejnosti diskuze mezi 

jednotlivými tábory podporovatelů a odpůrců nové úpravy. Političtí představitelé 

obecně inklinují spíše k první zmíněné skupině a využívají rétoriku proti převážně 

ekonomickým imigrantům ke zvýšení své popularity. Jen část z nich  

do problematiky nahlédne hlouběji a posuzuje danou problematiku vyváženě 

z pohledu ekonomických a společenských výhod státu na jedné straně a z pohledu 

práv migrantů na straně druhé. Skupinu podporovatelů zastupují převážně 

organizace obecně podporující osoby imigrující do ČR. Pravdou je, že situace  

na trhu práce v ČR je z pohledu velké poptávky po zahraničních pracovnících tak 

aktuální, že začínají obracet i politická uskupení a vláda vychází zaměstnavatelům 

vstříc s různými zjednodušujícími programy pro akvizici pracovní síly ze třetích 

zemí, viz kapitola šestá této části.  
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2.2 Přehled pramenů úpravy 

Předmětem této kapitoly budou především formální a normativní prameny 

práva, tedy právní předpisy a mezinárodní smlouvy. Právní řád ČR je součástí 

kontinentální právní kultury, která je založena na psaném právu. Soustava 

právních předpisů ČR je hierarchicky uspořádána postupně od nejvyšší právní síly 

ústavními zákony, zákony a podzákonnými právními předpisy, přičemž nad tímto 

vnitrostátním uspořádáním stojí ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, 

k nimž dal souhlas parlament ČR. Od těchto mezinárodních smluv je možné díky 

své samostatnosti oddělit právo Evropské unie. Samostatnost práva EU je jedním 

z důsledků nadstátní integrace členských států EU. I přesto, že má právo EU své 

základy v právu veřejném díky podepsání zakládajících smluv členskými státy,  

od mezinárodního práva veřejného se v mnohém liší svou povahou. Obecně 

především tím, že zakládají velmi blízkou spolupráci členských států EU.
26

 

Z tohoto uspořádání právních norem zůstanou k dispozici tři relativně 

svébytné právní systémy, na jejichž základě se v praktickém životě realizují 

konkrétní pravidla pro vstup, pobyt a zaměstnávání zahraničních pracovníků  

na trhu práce ČR. Tím je tedy míněno právo mezinárodní, právo EU a vnitrostátní 

právo. 

Lze dovodit, že tato pravidla mají v českém právním řádu dvě základní 

funkce, které zásadně ovlivňují a formují postavení zahraničních pracovníků  

na trhu práce. Tyto funkce lze, podle jejich charakteru a z pohledu ČR, 

pojmenovat jako funkce vnitřní a funkce vnější. Vnitřní funkce chrání zevnitř 

stát jako celek, jako historicky fungující společenství lidí založené na podobných 

hodnotách a určitých tradicích v ekonomické i sociální rovině. Chrání jeho státní 

suverenitu, národ a plynulé fungování státu, tedy i jeho zaměstnanost. Tuto funkci 

suverénní stát naplňuje tak, že má možnost určovat a regulovat si počty příchozích 

pracovníků na jeho území a udržovat tak stabilitu na trhu práce a potažmo 

samozřejmě stabilitu celé ekonomiky a spokojenosti jeho občanů. Legislativní 

nástroje, jimiž je tato funkce naplňována, jsou využívány především ve vztahu 

k občanům tzv. třetích zemí, kdy si ČR reguluje počty příchozích cizinců  

dle situace na trhu sama. Postoj k občanům ze zemí EU vlivem evropského práva 
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musí korespondovat s principy vnitřního trhu EU, a tak zde omezení, tedy 

naplnění této funkce, možné není, nebo je minimální. 

Vnější funkce regulace chrání naopak z vnějšku stanovená lidská práva. 

Dala by se chápat především jako jisté právo vstupu a působení některých 

zahraničních pracovníků na trhu práce ČR za podmínek stanovených v platných 

normách. Její naplňování by se lehce mohlo dostat do rozporu s naplňováním 

funkce výše uvedené. A je to logické, neboť naplňování těchto funkcí stojí proti 

sobě, a tím se vytváří potřeba hledání ideální regulace vedoucí k optimálnímu 

počtu pracovníků na domácím trhu práce v souladu s evropským právem  

a základními lidskými právy. Tato funkce je naplňována především v rámci 

pracovní migrační politiky EU vytvářením a garantováním určitých práv všem 

občanům členských států EU – tedy jejím pracovníkům, případně i neekonomicky 

aktivním občanům. S poukazem na nově vznikající jakýsi právní řád EU,  

který ve svých základních pramenech zakotvuje cíle a principy, z nichž plynou 

zásadní svobody, jako je svoboda pohybu, pobytu, zákaz diskriminace a na to 

navazující právo na práci, se lze bavit o právním nároku občana EU působit  

na trhu práce v ČR, a to až na zákonem stanovené výjimky. Ve vztahu k zemím 

mimo EU, se tato funkce projevuje na trhu práce pouze omezeně, a to v případě 

stanovených výjimek, nebo například v situacích, kdy příčinou účasti cizince  

na českém trhu práce je humanitární migrace. 

Vyvažováním zájmů plynoucích z těchto vztahů se zabývá stát v rámci 

pracovní migrační politiky, o které je dále pojednáno. 

2.2.1 Mezinárodní 

V oblasti zaměstnávání zahraničních zaměstnanců mají nemalý význam 

mezinárodní smlouvy, od nichž se mnohdy odvíjí politika regulace těchto vztahů 

na vnitrostátní úrovni. Jedná se o vícestranné a dvoustranné mezinárodní 

smlouvy. 

Smlouvy, které byly přijaty mezinárodními organizacemi vyvíjejícími 

činnost v oblasti ochrany lidských práv, jako jsou Organizace spojených národů 

(dále též „OSN“), Rada Evropy a Mezinárodní organizace práce (dále též 

„MOP“), a to jako výsledek jejich normotvorné činnosti, jsou nazývány jako 

mnohostranné nebo vícestranné, případně multiraterální mezinárodní úmluvy. 

Takové mezinárodní mnohostranné úmluvy přinášejí do oblasti zaměstnávání 
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zahraničních zaměstnanců základní zásady a principy, jež se stávají určitými 

pravidly garantujícími zaměstnancům na území státu, jehož nejsou příslušníky, 

základní lidská práva a jiná mezinárodně schválená, společensky vyžadovaná 

pravidla ve vztazích zahraniční zaměstnanosti. Příkladem úmluvy zakotvující 

taková elementární pravidla je Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních  

a kulturních právech sjednaný v rámci OSN, ve kterém je stanoveno základní 

lidské právo na práci, jehož výkon musí státy umožnit v souladu se zákazem 

diskriminace. Jako další příklad lze zmínit Evropskou sociální chartu sjednanou 

v rámci Rady Evropy a nespočetné množství úmluv
27

 v rámci MOP.
28

 

Druhou významnou skupinu smluvních normativních pramenů tvoří mezinárodní 

smlouvy sjednané mezi státy jako subjekty mezinárodního práva, takové 

mezinárodní smlouvy jsou pak v právní teorii označeny jako dvoustranné nebo 

také bilaterální mezinárodní úmluvy. Dvoustranné mezinárodní úmluvy v oblasti 

zaměstnávání zahraničních zaměstnanců bývají založeny na zásadě vzájemnosti  

a jsou z pohledu ČR nejčastěji sjednávány se třetími zeměmi, neboť v rámci zemí 

EU se právní vztahy řídí evropským právem. Zaměstnávání cizinců se řídí 

platnými právními předpisy, pokud není v těchto dohodách stanoveno jinak.  

V některých případech s těmito dohodami souvisí limity odsouhlasené smluvními 

stranami pro určité období, případně okruh osob, na které se vztahují výhodnější 

podmínky, než je dáno obecným režimem.
29

 

V současné době existuje řada smluv, které zůstávají v platnosti, avšak 

jejich ustanovení jsou nahrazena ustanoveními práva evropského. Jedná se  

o smlouvy s některými členskými státy EU uzavřené před 1. 5. 2004, kdy 

vstoupily tyto státy, včetně ČR, do EU (Polsko, Slovensko a další). 

Od roku 2005 jsou ČR uzavírány smlouvy nového typu. Oblast těchto 

bilaterálních smluv je zaměřena na zjednodušení dočasných pracovních pobytů 

mladých lidí na území druhého smluvního státu. 
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V roce 2005 byla uzavřena Dohoda o programu pracovní dovolené mezi 

vládou České republiky a vládou Nového Zélandu č. 93/2005 Sb. m. s., kterou 

mohou využít jak občané ČR na území Nového Zélandu, tak občané Nového 

Zélandu na území ČR. Občané Nového Zélandu vstupující na trh práce v režimu 

této dohody nepotřebují k výkonu zaměstnání na území České republiky pracovní 

povolení.
30

 Pro vstup na území České republiky za účelem pracovní dovolené 

potřebují občané Nového Zélandu dlouhodobé vízum, které obdrží 

prostřednictvím vízového úřadu.
31

  

V roce 2007 následovala Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou  

o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže č. 74/2007 Sb. m. s., kterou 

mohou využít jak mladí občané Kanady na území ČR, tak mladí občané ČR  

na území Kanady. Občané Kanady, kteří budou splňovat požadavky této dohody  

a bude jim vydáno vízum k pobytu nad 90 dnů v souladu s touto dohodou, jsou 

oprávněni po dobu platnosti uvedeného víza přijmout zaměstnání v České 

republice bez ohledu na situaci na trhu práce a bez povolení k zaměstnání.
32

 

V roce 2012 vstoupila v platnost Dohoda mezi vládou České republiky  

a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené č. 55/2012 Sb. m. s., 

kterou mohou využít občané Korejské republiky, pokud hodlají v souladu s touto 

dohodu strávit na území ČR dovolenou a případné zaměstnání pro ně bude pouze 

vedlejším účelem pobytu. Tito jsou oprávněni, a to po dobu platnosti příslušného 

víza, také přijmout zaměstnání v České republice bez ohledu na situaci na trhu 

práce a bez pracovního povolení.
33

 

Podobné dohody o programech pracovní dovolené byly uzavřeny mezi lety 

2016-2018 také s Izraelem, Chilskou republikou a Japonskem, kde se sjednaly 

podobné vzájemné zjednodušené režimy občanů obou států na pracovních trzích 
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státu druhého. Na webových stránkách
34

 MPSV ČR jsou k nalezení podrobné 

informace o jednotlivých dohodách. 

Dalšími dvoustrannými smlouvami, vztahujícími se na práva a povinnosti 

zahraničních pracovníků na pracovním trhu, mohou být smlouvy týkající se 

bezvízového styku, sociálního zabezpečení, vzájemného uznávání rovnocennosti 

dokladů o dosaženém vzdělání, zamezení dvojího zdanění a další smlouvy.  

Pro vytvoření přehledu lze považovat uvedený výčet mezinárodních smluv  

za dostačující. 

2.2.2 Evropské 

Evropské právo ovlivňuje český národní právní řád nejen ve vztahu 

k občanům EU, ale mnohdy také k příslušníkům ze třetích zemí. Děje se tak 

prostřednictvím práva primárního, sekundárního, případně činností Soudního 

dvora EU (dále též „SDEU“). 

2.2.2.1 Primární 

Smlouva o Evropské unii (dále jen „SEU“) a Smlouva o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“) jsou dva základní dokumenty, dvě zřizovací 

smlouvy Evropské unie, které definují politický i právní prostor, v jehož nitru se 

formují snahy o evropskou integraci. Tyto zřizovací smlouvy se spolu s několika 

dalšími akty členských států jako jsou např. akty o přistoupení nových členů EU 

nebo Listina základních práv a svobod EU (dále jen „LZP EU“) společně nazývají 

primární právo Evropské unie. 

Členské státy, mezi které patří od roku 2004 i Česká republika, podpisem 

zakládajících smluv přenesly na Unii některé své pravomoci za účelem dosažení 

společných cílů, ke kterým unie jako společenství směřuje nebo se o to snaží svou 

legislativou. Odpovědnost za politiku zaměstnanosti a migrace však nesou v prvé 

řadě jednotlivé vlády členských států, a to konkrétními reakcemi na legislativní 

podněty ze strany orgánů EU tak, že přijmou vlastní opatření, přičemž jejich úsilí 

podporuje a doplňuje financování ze strany Unie.
35
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S cílem dosažení integrace a harmonického rozvoje svých členských zemí 

Unie v primárním právu zakotvila především principy a cíle, na základě kterých 

chce tohoto dosáhnout. A na těchto principech stojí postavení občanů EU  

na českém trhu práce. Základní principy jsou uvedeny hned z prvních ustanovení 

zřizovacích smluv, kde článek 3 SEU uvádí: „Unie poskytuje svým občanům 

prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen 

volný pohyb osob…“.
36

 Podle článku 26 odst. 2 SFEU je vnitřním trhem EU 

prostor bez vnitřních hranic, v jehož působnosti je zajištěn volný pohyb zboží, 

osob, služeb a kapitálu v souladu s primárním právem. Pojem vnitřního trhu 

v sobě nese tedy určitou politickou iniciativu k uskutečňování integračního 

procesu a také východiska pro stanovování pravomocí.
37

 Pro zaměstnávání 

občanů EU jsou kromě obecných práv plynoucích ze zásad vnitřního trhu důležité 

články 45 – 48 SFEU, které v sobě deklarují právo na volný pohyb pracovníků 

EU na jejím území a odstranění jakékoliv diskriminace mezi pracovníky 

členských států. Tyto články navazují na článek 21, jenž v rámci ustanovení  

o občanství EU zakládá právo svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, a tento ještě pak dále rozvádí směrnice 2004/38/ES
38

. Souvislost 

s postavením na trhu práce má jistě i právo na usazování se, které je zakotvené 

v článcích 49-55 SFEU, je třeba zmínit ustanovení článků 56-62 týkajících  

se svobody služeb, které zasahují do postavení vysílaných pracovníků. 

Konečně LZP EU v článku 15 uvádí, že každý občan má právo pracovat  

a svobodně hledat zaměstnání, přičemž tento článek zmiňuje i státní příslušníky 

třetích zemí, kterým přiznává oprávnění pracovat na území členských zemí se 

stejnými pracovními podmínkami jako občané EU.  

2.2.2.2 Sekundární 

Akty přijímané orgány EU na základě práva primárního jsou označeny 

jako sekundární právo. V rámci hierarchického postavení v systému práva EU 

musí být sekundární akty v souladu nejen s právem primárním, ale také 
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s obecnými zásadami právními i s tzv. vnějšími smlouvami vycházejícími z práva 

evropské unie.
39

  

V případě zaměstnávání zahraničních pracovníků jsou z praktického 

hlediska dvěma základními a nejdůležitějšími druhy těchto sekundárních aktů, 

které je zde potřeba zmínit, nařízení a směrnice. Oba předpisy se však od sebe 

zásadně odlišují svými specifickými vlastnostmi. 

Těmi pro praxi z pohledu samotného adresáta důležitějšími normami 

sekundárného práva jsou nařízení. O nařízení uvádí čl. 288 SFEU: „Nařízení má 

obecnou působnost. Je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech 

členských státech.“ Nařízení jsou totiž přímo účinná, tedy úřady jednají přímo 

podle nich a přímo z nich vznikají osobám práva a povinnosti.
40

  

Pro praktické, přímé využití jsou nepatrně méně významné druhé 

jmenované sekundární akty, ale to nemění nic na jejich závaznosti. Směrnice je 

definována čl. 288 SFEU takto: „Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je 

určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy  

a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“ Z toho vyplývá, že směrnice 

musejí být implementovány do národních právních řádů jednotlivých členských 

států, přičemž zde není důležitá forma, ale výsledek. Práva a povinnosti pak 

vznikají primárně z harmonizovaného národního práva. Rovněž tak jsou ovšem 

směrnice velmi důležité, a to nejen jako zdroj novelizací českých zákonů, ale také 

jako stěžejní interpretační vodítko pro výklad příslušných českých právních 

předpisů.
41

  

2.2.2.3 Judikatura Soudního dvora EU 

Ani právo EU není dokonalé, a z toho důvodu byla v rámci EU vytvořena 

instituce Soudního dvora EU, jež má právní mezery v systému evropského práva 
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doplňovat, právo evropské unie v nejasných částech interpretovat, a také dohlížet 

a zajišťovat stejné uplatňování práv EU všemi členskými státy EU svými 

rozhodnutími. Díky tomu se dle většiny autorů řadí rozhodnutí SDEU mezi 

formální prameny evropského práva. Rozhodnutí SDEU významných způsobem 

vytvářejí právní jistotu při interpretaci jednotlivých pojmů. 

V následující podkapitole je pojednáno o vnitrostátních pramenech, jako 

pramenech nejbližších samotnému zaměstnanci. 

2.2.3 Vnitrostátní 

Základem vnitrostátní soustavy pramenů, jak je uvedeno již v úvodu 

kapitoly o pramenech, je hierarchické uspořádání právních předpisů sestavené 

postupně od nejvyšší právní síly ústavními zákony, zákony a podzákonnými 

právními předpisy. I když se striktně dle teorie správního práva tyto nepovažují  

za prameny práva, je postavení zahraničních zaměstnanců na českém trhu práce 

ovlivněno i vnitřními předpisy vlády, případně jiných správních úřadů, které jsou 

flexibilními řešeními na rychle vyvíjející se právní oblast, která čelí z vnějšku, jak 

jsem již také naznačil výše, sociálním i ekonomickým změnám, které je třeba 

pozorně vyhodnocovat a regulovat. Typicky se projevuje důležitost těchto 

opatření v současné době vytvářením příslušných zjednodušujících režimů 

zpřístupňujících český pracovní trh v zemích, kde je zájem o vstup na něj 

enormní, a Česká republika takové pracovníky potřebuje.  

V rámci ústavního pořádku jsou klíčovými předpisy Ústava ČR
42

  

a Listina
43

, jež určují základní práva a svobody a vytyčují mantinely pro další 

zákonnou, případně podzákonnou úpravu příslušných právních vztahů. Kromě 

obecných práv jako je právo na práci nebo svoboda pohybu a pobytu  

je významným ustanovením týkajícím se zahraniční zaměstnanosti čl. 26 odst. 4  

v Listině, jenž zmocňuje zákonodárce k tomu, že může cizincům stanovit 

odchylnou úpravu od občanů ČR. To nemění nic na tom, že se musí zachovat 

v přístupu k zahraničním pracovníkům, dle čl. 3 odst. 1 Listiny, soulad se 

základním právem zákazu diskriminace z důvodu národního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině apod. Také ustanovení stanovující odlišnou 

úpravu totiž musí být použito ve spojení se zásadním čl. 4 odst. 4 Listiny, který 
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uvádí, že „při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být 

vždy šetřeno jejich podstaty a smyslu a jejich omezení nesmějí být zneužívána 

jinak, než ke stanovenému účelu.“ V tomto případě je takovým účelem ochrana 

národního pracovního trhu, jehož zdraví má samozřejmě dosah na celou 

společnost, potažmo až na české občany.  

Problematika zaměstnávání zahraničních zaměstnanců se na vnitrostátní 

úrovni vyskytuje ve dvou skupinách právních předpisů. První skupinou jsou 

předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli - tzv. 

soukromoprávní dimenze pracovního práva. Druhou skupinou jsou předpisy 

upravující práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů vůči státu - tzv. 

veřejnoprávní dimenze.
44

 

V soukromoprávní rovině úpravy je ústředním předpisem zaměstnávání 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který upravuje veškeré pracovněprávní 

vztahy občanů ČR, ale i občanů EU a cizinců na našem území, pokud takové jsou. 

V důsledku jeho obecné povahy, jejíž úprava je obdobná i pro zahraniční 

zaměstnance, je zákoník práce a jeho obsah zmiňován v této diplomové práci jen 

okrajově. Je nutné však upozornit alespoň na ta ustanovení, která jsou specifická 

nebo významná v oblasti zahraniční zaměstnanosti. Jako např. §48 odst. 3 ZP, 

který upravuje další případy, kdy zahraničním zaměstnancům, včetně 

zaměstnanců bez státní příslušnosti, pouze na základě konkrétní právní 

skutečnosti bez zaměstnavatelova přičinění skončí pracovní poměr.
 45

 Zákon 

takové skončení pracovního poměru stanoví v těchto případech: (1) dnem, kterým 

má skončit pobyt těmto osobám na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí  

o zrušení povolení k pobytu; (2) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek 

ukládající jim trest vyhoštění z území ČR, nebo (3) uplynutím doby, na kterou jim 

bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta. Dále, 

§101 odst. 5 ZP zohledňuje situaci, kdy je zaměstnavatel povinen obecně 

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem fyzickým osobám, které se 

s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Zde je nutné upozornit, 

že se toto ustanovení vztahuje také na zahraniční pracovníky, kteří jsou svým 
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zahraničním zaměstnavatelem vysláni k výkonu práce k české právnické  

či fyzické osobě, která je pak v obdobném postavení jako zaměstnavatel a tato 

povinnost se na ni vztahuje také. A to i přesto, že formálně vzato není s vyslaným 

pracovníkem v žádném vztahu. Je možné uvést i §319 ZP, jenž vymezuje 

záležitosti, na které se vztahuje český zákoník práce v rámci vysílání zahraničních 

zaměstnanců, ačkoliv se takovéto vztahy většinou řídí právem státu, odkud byl 

zaměstnanec vyslán. 

Ve veřejnoprávní oblasti úpravy zaměstnávání zahraničních zaměstnanců 

hrají hlavní roli zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákon č. 326/1999 Sb., 

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Tyto 

předpisy tvoří společně ucelený rámec podmínek, za kterých mohou zaměstnanci 

ze zahraničí vykonávat zaměstnání na českém území, z toho důvodu jsou 

základním vodítkem pro následující kapitoly práce. Velké množství právních 

institutů, které určují postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce v ČR  

a které jsou stěžejní pro tyto dva zákony, pocházejí z evropské legislativy. Jedná 

se především o modrou kartu, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance, nebo třeba o problematiku sezónního zaměstnání.
46

 

Zákonná úprava se takto v českém právním řádu, především vlivem evropských 

směrnic, v poslední době rychle rozrůstá, neboť oproti ostatním oblastem 

cizineckého práva je právě zahraniční zaměstnanost nejvíce spjata s evropskou 

legislativou, a stává se tak někdy dosti složitou a zmatečnou. 

Zákon o zaměstnanosti obecně dle § 1 zpracovává právní předpisy EU  

a upravuje tak zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je 

dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti různými nástroji 

v tomto zákoně stanovené. Státní politika zaměstnanosti má dle § 2 zabezpečovat 

právo na zaměstnání, zajišťovat pracovní uplatnění fyzických osob analýzami 

pracovního trhu a vyhodnocováním situace na trhu pomocí různých programů  

a projektů, rozvíjet lidské zdroje apod., poskytovat informační, poradenské  

a zprostředkovatelské služby na trhu práce, poskytovat podporu 

v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci a další. Upravuje tedy postavení 

pracovníků již působících na trhu práce. Kromě těchto obecných nástrojů 

k rozvoji oblasti trhu práce zákon o zaměstnanosti upravuje také základy pracovní 
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migrace a určuje politiku řízené migrace usměrňováním oblasti zaměstnávání 

pracovních sil ze zahraničí na území České republiky k pomyslnému ideálu  

ve vztahu k potřebám pracovního trhu a české společnosti. Svou úpravou tedy 

stanoví i samotný přístup na trh práce. Konečně je v ZoZ upraven základ 

agenturního zaměstnávání a vysílání zahraničních zaměstnanců. 

Cizinecký zákon upravuje v souladu s právními předpisy EU podmínky 

vstupu, pobytu a vycestování cizinců a občanů EU z území České republiky. 

V souvislosti se vstupy na území a vycestováním z území ČR zákon odkazuje 

často na přímo závazná nařízení EU. Oblast, kterou však zákon o pobytu cizinců 

upravuje specificky, jakožto agendu svěřenou především vnitrostátní právní 

úpravě, je oblast pobytových oprávnění pro vstupující osoby na území ČR. 

Vlivem dynamicky rozrůstajících se pravidel v této oblasti je výčet pobytů 

v zákoně značně nepřehledný a systematika se v něm hledá těžko. Podmínky 

pobytových oprávnění se zde liší pro několik základních skupin migrujících osob, 

na které jsou kladeny různé nároky pro splnění podmínek, a to dle jejich postavení 

vůči České republice. Pobyty se zde rozlišují podle doby trvání, možnosti setrvání 

a tak dále. Vzhledem k tomu, že mají souvislost s pobyty na českém území  

a potažmo tak i s případným vstupem na trh práce, okrajově budou zmíněny 

předpisy zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, a zákon č. 325/1999 

Sb., o azylu, které ve specifických případech upravují pobyt migrantů, což je také 

spojené s následnou možností zaměstnání v ČR.  

2.3 Formy výkonu závislé práce 

V první části byl vysvětlen pojem závislé práce. Stejně tak bylo naznačeno, 

že je možné zkoumat podmínky třech hlavních forem závislé práce na pracovním 

trhu, na které dopadá právní úprava zaměstnávání zahraničních zaměstnanců. 

Těmi postupně jsou přímé zaměstnávání na území ČR, vysílání na území ČR  

a konečně agenturní zaměstnávání. V této kapitole jsou stručně jednotlivé formy 

vysvětleny. Posledním dvěma zmíněným formám a jejich specifikům v zahraniční 

zaměstnanosti pak je věnována další pozornost ve třetí části. 

2.3.1 Zaměstnávání na území ČR 

Nejčastější formou výkonu závislé práce cizince či občana EU je přímé 

zaměstnání zaměstnavatelem usazeným na území ČR, kdy vzniká pracovněprávní 

vztah podle českých právních předpisů, který je podřízen zákoníku práce. V praxi 
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tedy zahraniční zaměstnanec uzavírá pracovní smlouvu, dohodu o pracovní 

činnosti a v určitých případech i dohodu o provedení práce s českým 

zaměstnavatelem, jímž je česká fyzická nebo právnická osoba. Vznik 

pracovněprávního vztahu je pak případně předpokladem pro získání příslušných 

povolení k dlouhodobým pobytům za účelem zaměstnání – zaměstnaneckých  

a modrých karet, a také pro získání povolení k zaměstnání v případě sezónních 

zaměstnanců. Je vhodné upozornit na to, že některé druhy dlouhodobých pobytů 

vyžadují některé konkrétní typy pracovněprávních vztahů a jiné vylučují. 
47

   

2.3.2 Vyslání na území ČR 

Na rozdíl od předchozí situace, kdy český zaměstnavatel uzavírá 

pracovněprávní vztah přímo se zahraničním zaměstnancem, se právní úprava 

zaměstnávání zahraničních zaměstnanců vztahuje i na případy, kdy jsou tito 

zaměstnanci z jiného státu vysíláni do ČR svým zahraničním zaměstnavatelem  

za účelem poskytování služeb v rámci přeshraniční spolupráce, která je založena 

na dočasné výdělečné činnosti zaměstnance. Vyslaný zaměstnanec nevstupuje 

s českým zaměstnavatelem do pracovněprávního vztahu, ač u něho vykonává 

práci na území ČR a základní pracovněprávní vztahy má nastavené se 

zahraničním zaměstnavatelem, který ho vyslal.
48

  

2.3.3 Agenturní zaměstnávání 

Agenturní zaměstnávání, také někdy označované jako pronájem pracovní 

síly, je nástrojem vhodným k efektivnímu vyplňování volných pracovních míst na 

domácím trhu práce u českých zaměstnavatelů. Je také do určité míry  

a za určitých okolností službou svému zaměstnanci ve zprostředkování 

a zařizování jeho zaměstnání.  

Jedná se o specifický případ zaměstnání zahraničního pracovníka tzv. 

agenturou práce, který se může týkat obou předešlých forem výkonu závislé práce 

– zaměstnání i vyslání zahraničního zaměstnance na český trh práce. Výkon 

zaměstnání nebo výkon práce vyslaného zaměstnance v těchto případech 

zprostředkovává specifický subjekt, který k tomu dle českého práva splňuje 
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podmínky. Takovým subjektem je dle české úpravy právě agentura práce. Ta je 

v těchto případech zaměstnavatelem zahraničního zaměstnance, kterého dočasně 

pronajímá, resp. přiděluje uživateli, fyzické nebo právnické osobě na českém 

území, u kterého zahraniční zaměstnanec vykonává obdobnou práci jako kmenoví 

zaměstnanci uživatele. Takto dočasně přidělený zaměstnanec je sice nadále 

zaměstnancem agentury práce, stejně jako od ní dostává příslušnou mzdu, avšak 

úkoly dostává a je kontrolován vedoucím zaměstnancem uživatele.
49

 Podrobněji 

je agenturní zaměstnání zahraničních pracovníků v České republice upraveno  

ve třetí části. 

2.4 Současná pracovní migrační politika ČR 

Pracovní migrační politikou stát usiluje o přiblížení se nejen 

k ekonomickému, ale také sociálnímu ideálu ve vztahu k pohybu imigrantů  

a jejich účasti na národním trhu práce. Z pohledu ČR rozlišujeme dva velké směry 

pracovní migrační politiky. Prvním směrem je pracovní migrační politika 

evropská, postavená především na principech vnitřního trhu EU. V druhém směru 

se pak jedná o migrační politiku vůči pracovníkům ze třetích zemí. 

Systémy přijímání pracovníků můžeme souborně pojmenovat jako politiku 

řízené migrace. Z právního hlediska je pracovní migrace jedinou migrační oblastí, 

kterou mohou současné demokratické státy stále regulovat, případně dokonce 

zastavit. V případech migrace rodinné nebo humanitární, které však nejsou 

předmětem této práce, takováto omezení na národní úrovni nejsou možná. 

Zvláštní a specifická situace je pak v rámci vnitřního trhu EU, kde je v důsledku 

svobody volného pohybu občanů EU do velké míry omezen prostor pro řízení  

i samotné pracovní migrace na národní úrovni. Proto je také z pohledu legislativy 

ČR problematičtější otázka zkoumání pracovní migrace cizinců a jejich postavení 

na trhu práce spíše než společný systém práva EU založený na volném pohybu.
50
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Následující dvě kapitoly pojednávají o obou těchto velkých systémech 

pracovní migrace v ČR z pohledu právní úpravy správně-právních vstupů, pobytů 

a pracovních oprávnění k zaměstnání na území ČR.  

2.5 Občané EU na trhu práce ČR 

Na rozdíl od cizinců ze třetích zemí se v případě migrantů z EU nedá  

ve světle evropských svobod diskutovat, jestli se občan EU má právo dostat  

na území ČR, potažmo na český pracovní trh, neboť toto právo až na výjimky má.  

Je však možné bavit se o tom, za jakých podmínek se tak stane, na jak dlouho  

a jaké při tom náleží občanům EU práva a povinnosti v ČR. Zákon o pobytu 

cizinců i zákon o zaměstnanosti totiž zakotvují ve světle evropských svobod 

občanovi EU, až na výjimky, stejné právní postavení jako občanovi ČR. 

Pokud se má zkoumat právní postavení určité osoby na trhu práce ČR, 

nejprve je nutné někam zařadit její státní příslušnost, která je prvním, 

nejobecnějším ukazatelem právního postavení. Ze dvou velkých skupin migrantů 

ze zahraničí, které jsou předmětem této diplomové práce, se tato kapitola zabývá 

tou, z pohledu české právní úpravy, jednodušší variantou, a sice občany EU. 

Pojem občana EU byl vysvětlen v prvé části. Je vhodné si připomenout,  

že v rámci relevantní právní úpravy se pracuje s rozšířeným pojmem občana EU  

i na státní příslušníky EHP a Švýcarska, neboť mají postavení stejné. Zajímavostí 

je, že před uzávěrkou této práce se rozhoduje významná událost v rámci současné 

Evropské unii, a to vystoupení Velké Británie ze společenství. Zatím je však 

možné jejím občanům stále přiznat vedle toho národního i občanství evropské.  

Z kapitoly o pramenech Evropské unie je známo, že v rámci Unie existuje 

občanství EU, vnitřní trh, a s tím spojená svoboda pohybu a pobytu v rámci 

členských států, k nimž patří i Česká republika.  Z důvodu bylo uvedeno, že je 

úprava v rámci občanství EU jednodušší. V důsledku aplikace zmíněných svobod 

a společných evropských pravidel totiž na pojednávané vztahy vzniká vcelku 

jasné, zvýhodněné právní postavení dvou podskupin osob, které je potřeba 

rozebrat zvlášť. Vedle občanů EU je v následujících podkapitolách věnován 

prostor ještě zvýhodněnému postavení osob ze třetích zemí, které jsou rodinnými 

příslušníky občanů EU.  I tento pojem je popsán v první části.  

Po vymezení právního postavení osob dle státní příslušnosti přichází  

na řadu postupně se vypořádat u migrujících osob s okolnostmi jejich vstupu  
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na území ČR a s možnostmi jejich pobytových režimů (dále také „pobyty“).  

U občanů EU se typicky nese celý tento proces přístupu na trh práce v duchu 

svobod vnitřního trhu, nevyžaduje se žádná vízová povinnost a vstup není 

s pobytovými oprávněními a účely pobytu tak provázaný, jak je tomu u cizinců  

ze třetích zemí, kde je problematika složitější a vzájemně se tyto podmínky 

prolínají. Pobytové režimy v rámci této kapitoly jsou rozlišovány na přechodné  

a trvalé dle zákona o pobytu cizinců. Přechodné pobyty se pak dají dle jejich 

délky trvání doktrinálně rozdělit na krátkodobé, které zpravidla trvají maximálně 

3 měsíce, a na dlouhodobé, za které lze obecně považovat pobyty na území 

přesahující 90 dnů. 

Poslední podkapitola v rámci celého procesu se věnuje podmínkám 

souvisejícím s oprávněním k výkonu zaměstnání těchto osob na území ČR. 

2.5.1 Vstup občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR 

I při pohybu občana členského státu EU na území členského státu ČR se 

historicky určitým způsobem vyvíjel právní institut vstupu, který je třeba 

pojmenovat a dále porozumět souvislostem vztahů vznikajících při pohybu 

takového zahraničního migranta přes hranice našeho území, pokud se chystá 

ucházet o zaměstnání.  

  Vstupem na území ČR se rozumí překročení vnitřní nebo vnější hranice  

na území ČR. Z mezinárodního práva plyne každému svrchovanému státu právo 

rozhodovat o podmínkách vstupu cizích státních příslušníků na své území  

a stanovit k tomu podmínky v rámci svého vnitrostátního právního řádu. Tím se 

tak děje v českém právním řádu v rámci zákona o pobytu cizinců. Výjimkou z této 

zásady je unijní právo, které toto výsadní právo členským státům, včetně ČR, 

jistým způsobem omezuje především ve vzájemný prospěch občanů všech 

členských států. Omezení vyplývají z právních předpisů EU, které platí 

v členských státech přednostně. Legislativa států EU, Švýcarska a států EHP, 

případně dalších států, pracovala na historicky složitém nastavení svobody 

volného pohybu osob v rámci smluvních států, až se různými dohodami skutečně 
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přispělo mnohými opatřeními k volnému pohybu osob mezi těmito státy. Vývoj 

svobody pohybu probíhal a stále v EU probíhá ve dvou rozlišitelných větvích.
51

  

První větev rozvinula původně ekonomicky zaměřenou svobodu volného 

pohybu pracovníků do dnes zakotveného obecně fungujícího statusu občanství 

EU, který v sobě zahrnuje jak svobodně se pohybovat, tak i pobývat na území 

členských států, jehož součástí jsou takto od občanů EU odvozená práva jejich 

rodinných příslušníků.
52

 Klíčovou úpravou je zde směrnice 2004/38/ES o právu 

občanů EU na volný pohyb.  

Vzhledem k tomu, že ČR je vedle členství EU i součástí schengenského 

prostoru, druhá, schengenská větev, rozšířila možnosti faktického usnadnění 

volného pohybu mezi státy EU až do aktuálně fungujícího, zcela bezformálního, 

volného překračování společných hranic.
53

  

Klíčovou úpravou je pro vstup občanů EU na území ČR evropské nařízení 

známé také jako Hraniční kodex
54

, na který odkazuje cizinecký zákon. Nařízení 

obsahuje dvě skupiny pravidel. První z nich jsou procesní pravidla  

pro překračování hranic, upravující především proces hraničních kontrol, přičemž 

tato pravidla dopadají na každé překročení hranic. Hmotná pravidla pak dopadají 

pouze na překračování hranic za účelem krátkodobého pobytu nepřekračujícího 

90 dní v rámci 180 dní, který svou roli hraje u vstupu cizinců ze třetích zemí  

do ČR.
55

 O vstupu cizinců je dále podrobněji pojednáno.  

Státní hranice ČR, jež jsou vnitřními hranicemi schengenského prostoru,  

lze překročit zpravidla v jakémkoliv místě bez provádění hraničních kontrol,  

a to bez ohledu na státní příslušnost. Definitivně tomu tak je v případě občanů EU 
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– procesně i hmotně-právně. U cizinců je situace trochu složitější, ale o tom  

až v následující kapitole o cizincích. Hraniční kontroly se provádějí pouze  

na vnějších hranicích schengenského prostoru, které se vyskytují i na území ČR, 

avšak jedná se pouze o specifické pomyslné hranice na mezinárodních letištích při 

letech ze země nebo do zemí mimo schengenský prostor. Pro občany EU 

znamenají kontroly na vnějších hranicích pouze nutnost minimální kontroly  

ve smyslu prokázání totožnosti platným dokladem. Ani právo vstupu na území 

ČR občanem EU není bezpodmínečné a může být omezeno buďto ochranou 

veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochranou veřejného zdraví. 

Státní příslušníci třetích zemí – jako rodinní příslušníci občanů EU, 

představují odchylku z obecného režimu vstupu cizinců ze třetích států, neboť  

i oni požívají podle právní úpravy práva volného pohybu. Mají právo vstupu  

na území ČR a právo na udělení potřebného víza za splnění příslušných 

podmínek. Podmínky stanoví směrnice 2004/38. Z hlediska hmotněprávních 

podmínek musí rodinní příslušníci především dokázat, že skutečně doprovází  

či následují občana EU, který je jejich rodinným příslušníkem, a že se na ně výše 

zmíněná směrnice vztahuje. Co se týká vízové povinnosti, tak tu mají podobnou 

jako občané třetích států, avšak okleštěnou o některé povinnosti s ní spojené. 

Kromě toho mohou místo víza předložit navíc i pobytovou kartu, o jejíž vydání si 

mohou zažádat. Procesní úprava spojená s kontrolou na hranicích je pak dle 

Hraničního kodexu obdobná úpravě občanů EU, neboť i rodinní příslušníci 

občanů členských států EU ze třetích zemí podléhají podle Hraničního kodexu 

pouze minimální hraniční kontrole.  

2.5.2 Pobyt občanů EU a jeho rodinných příslušníků v ČR 

Jak je výše uvedeno, pobytové režimy v této kapitole lze z hlediska jejich 

charakteru rozdělit na přechodné a trvalé. Přechodné pobyty pak můžeme dle 

jejich délky trvání rozlišovat na krátkodobé a dlouhodobé. Vzhledem 

k odvozeným právům rodinných příslušníků občanů EU ze třetích zemí od občanů 

EU, jsou dalším obsahem této kapitoly také pobytové režimy těchto rodinných 

příslušníků.   

2.5.2.1 Občan EU 

Cizinecký zákon je v tomto případě tou úpravou, která v sobě obsahuje 

implementaci výše zmíněných evropských svobod do vnitrostátního práva. 
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Občané EU mohou na území ČR, až na výjimky, neomezeně nejen vstupovat,  

ale také pobývat po neomezenou dobu, aniž by žádali o určitou formu oprávnění 

k pobytu. Navíc by jim k tomu měl stačit pouze cestovní doklad nebo doklad 

totožnosti. V §18 písm. c) CZ stanoví, že občan EU může přechodně pobývat  

na území ČR bez víza. Charakterově se nejedná ani o krátkodobý režim pobytu, 

neboť není nijak časově omezený. Zákon pouze deklaruje migrantovi možnost 

pobytu na území ČR bez jakékoliv registrace u správních orgánů a bez dalších 

podmínek.  

Přechodný pobyt dlouhodobého charakteru dle §87 písm. a) cizineckého 

zákona, který je i dle zákonné definice pouhým potvrzením o přechodném 

pobytu, je v případě občanů EU jakýmsi dobrovolným formálním úkonem vedle 

výše zmíněného režimu bez registrace, jehož nevykonání by je mohlo v určité 

budoucí situaci mrzet. Potvrzení totiž může v praxi migrant z EU využít typicky  

při prokazování jeho pobytu jinému úřadu nebo při žádosti o sociální dávky. 

Podle zmíněného ustanovení cizineckého zákona Ministerstvo vnitra ČR vydá 

občanu EU na jeho žádost potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, pokud se 

chystá na tomto území pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce, a zároveň 

neohrozí bezpečnost státu, ani nenaruší veřejný pořádek. S žádostí o vydání 

potvrzení se vedle cestovního dokladu, fotografie a dokladu o zajištění ubytování 

stvrzuje účel pobytu v případě zaměstnání originálem nebo ověřenou kopií 

pracovní smlouvy, dohodou o pracovní činnosti, dohodou o provedení práce, nebo 

potvrzením Úřadu práce o evidenci uchazeče o zaměstnání. Žádost není 

zpoplatněna a měla by být vyřízena do uplynutí obecné správní lhůty 30 dnů.  

Po úspěšném vyřízení žádosti je občanovi EU přiděleno rodné číslo a vydáno 

potvrzení na neurčitou dobu.
56

 

V §87 písm. g) stanoví CZ podmínky, kdy vydá Ministerstvo vnitra 

občanovi EU na jeho žádost povolení k trvalému pobytu. Nejčastější možností, 

kdy lze o trvalý pobyt požádat, je 5 let nepřetržitého pobytu na území ČR. Další 

možnosti jsou ve zmíněném paragrafu. V případě kladného vyřízení žádosti je 

žadateli vydán průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie  
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a zároveň potvrzení o povoleném pobytu na našem území. Průkaz o povolení 

k trvalému pobytu se vydává s dobou platnosti 10 let, přičemž o stejnou dobu lze  

i opakovaně prodlužovat.  

Jedna z mála povinností, která občanu EU z cizineckého zákona vyplývá, 

je ohlašovací povinnost. Ohlášení je nutné za situace, kdy předpokládaná doba 

jeho pobytu na českém území bude delší než 30 dnů. Za takových okolností musí 

ve třiceti denní lhůtě ode dne vstupu na území ČR ohlásit na příslušném odboru 

cizinecké policie dle místa jeho pobytu, že plánuje na území pobývat.  To neplatí 

ve stanovených situacích, jako např. když za něho tuto povinnost plní ubytovatel 

apod.  

2.5.2.2 Rodinný příslušník občana EU 

Především je nutné brát u těchto osob v potaz dvě základní informace z předchozí 

kapitoly zabývající se vstupy na území. Na rodinného příslušníka občana EU se 

vztahuje právo volného pohybu, podobně jako na občany EU, ale vztahuje se  

na něho i vízová povinnost, ledaže by byl občanem země s bezvízovou výjimkou.  

Na tomto základě cizinecký zákon rodinnému příslušníkovi  

dle §18 písm. e) přiznává možnost pobývat na českém území v krátkodobém 

režimu i bez víza tehdy, pozbylo-li jeho krátkodobé vízum platnosti, a to, pokud 

na území pobývá s občanem EU a doba jeho pobytu na území nepřekročí  

3 měsíce. Stejně tomu tak je i v případě, je-li rodinný příslušník již držitelem 

dokladu o povolení k pobytu na území jiného smluvního státu schengenského 

prostoru anebo je držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana EU 

nebo průkazu o trvalém pobytu na území jiného členského státu a doba pobytu 

nepřekročí 3 měsíce.
57

 

V případě dlouhodobého pobytu občana EU bylo výše popsáno 

dobrovolné potvrzení jeho přechodného pobytu, nicméně u jeho rodinného 

příslušníka ze třetí země jde již o povinnost požádat o povolení  

k takovému přechodnému pobytu dle §87 písm. b) CZ. O povolení je povinnost 

požádat ministerstvo ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území. V opačném 

případě se povinná osoba vystavuje riziku spáchání přestupku, za který hrozí  

dle ustanovení o přestupcích spáchaných podle zákona o pobytu cizinců pokuta  
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až do výše 5000 Kč. Ani v případě rodinného příslušníka není žádost zpoplatněna. 

V případě žádosti o vydání povolení k tomuto přechodnému pobytu by v 60 denní 

lhůtě ministerstvo mělo rozhodnout. V praxi se však často stává, že se stanovená 

lhůta může protáhnout i o několik měsíců mimo rámec zákonné lhůty. Z toho 

důvodu se musel právně ošetřit z pohledu cizince časový úsek v průběhu řízení  

o podání žádosti, kde je stanovena v §87y CZ pobytová fikce, kdy je rodinný 

příslušník oprávněn pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o jeho 

žádosti. Tento pobyt se považuje za přechodný a realizuje se na základě 

překlenovacího pobytového víza ve formě víza nad 90 dnů vyznačeného  

do cestovního dokladu. V kladném případě vyřízení žádosti o povolení 

k přechodnému pobytu osoba obdrží povolení k přechodnému pobytu  

na maximální dobu 5 let a současně rodné číslo k její identifikaci.
58

 

V §87h stanoví cizinecký zákon podmínky, kdy na základě žádosti vydá 

povolení k trvalému pobytu rodinnému příslušníkovi občana EU. Zákon opět 

taxativně stanoví v uvedeném ustanovení několik případů, kdy je možné toto 

povolení získat. Kromě první podmínky, která je stejná jako u občana EU, tedy 

pětiletý nepřetržitý přechodný pobyt na území ČR, je zde možnost získat povolení 

k trvalému pobytu již po 2 letech takového pobytu, pokud je žadatel nejméně  

1 rok rodinným příslušníkem občana ČR, který je na území ČR trvale přihlášen, 

nebo rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, 

kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území. Při kladném vyřízení 

žádosti je žadateli vydán průkaz o povolení k trvalému pobytu, stejně jako  

u občana EU, na 10 let s možným opakovaným prodlužováním.  

2.5.3 Oprávnění občanů EU k zaměstnání  

Poté, co byly zmíněny podmínky přístupu k zaměstnání týkající se vstupu 

a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR, zbývá zaměřit 

se nyní na problematiku jejich oprávnění k výkonu zaměstnání v ČR a některá 

práva a povinnosti s tím spojené. Vzhledem ke stejnému právnímu postavení 

občana EU i jeho rodinného příslušníka podle ZoZ nebudou v nadcházejícím textu 

jejich práva a povinnosti zkoumány odděleně.  
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Jak bylo nastíněno v kapitole o pramenech práva EU, pro naplnění 

základních cílů Unie bylo na základě Smluv přijato mnoho sekundárních 

předpisů, které rozvíjejí základní právní principy stanovené v těchto zakládajících 

smlouvách. Mezi nejdůležitější takové předpisy, týkající se práv pracovníků EU, 

je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie
59

. Toto nařízení definuje důležité pojmy a rozvíjí  

a zajišťuje zakotvená práva stanovená především v článcích 45 a 46 SFEU  

o volném pohybu pracovníků, a to bez jakékoli diskriminace. Právo na volný  

a svobodný pohyb zaměstnanců se má podle nařízení uplatňovat objektivně, 

svobodně a důstojně se skutečným zajištěním rovného zacházení ve všech 

otázkách výkonu zaměstnání. V bodě 4 Preambule citovaného nařízení se  

za primární cíl volného pohybu pracovníků považuje sociální cíl spočívající  

ve zlepšení životních a pracovních podmínek pracovníků a sekundárním cílem je 

podle nařízení ekonomický cíl, spočívající v uspokojování požadavků 

jednotlivých ekonomik členských států. Bez pochyby toto nařízení k oběma cílům 

přispívá. Největšími překážkami dynamičtějšího rozvoje volného pohybu 

pracovníků jsou bariéry v podobě uznávání odborných kvalifikací a z důvodu 

složitosti a rozmanitosti jednotlivých národních úprav důchodového systému 

v oblasti sociálního zabezpečení.
60

 Pří uznávání odborných kvalifikací je snaha 

členských států zavést na co největší počet případů v praxi fungující automatické 

uznávání odborných kvalifikací. V oblasti sociálního zabezpečení zaměstnanci 

vykonávající zaměstnání v členském státě podléhají koordinačním nařízením EU, 

jež určují jasná pravidla, která úprava sociálního zabezpečení toho kterého státu se 

na ně bude vztahovat, aby se předešlo zneužívání sociálního systému.
61

 S ohledem 

na obsáhlost tématu této práce není možné věnovat se těmto dvěma úsekům 

zaměstnanosti podrobně. 

V podkapitole shrnující základní vnitrostátní prameny, související se 

zaměstnáváním zahraničních pracovníků, byl uveden zákon o zaměstnanosti jako 

vnitrostátní předpis upravující základní pravidla v oblasti zaměstnanosti. Ten ve 

svém §3 odst. 2 a 3 stanoví právní fikci, že občané EU, jejich rodinní příslušníci  
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a rodinní příslušníci občanů ČR mají stejné právní postavení v právních vztazích 

upravených tímto zákonem jako občan ČR, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon  

o zaměstnanosti dále v následujícím §4 ve světle evropských předpisů také 

stvrzuje zákaz jakékoliv diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání, 

přičemž stát, zaměstnavatelé a další osoby vykonávající činnosti podle ZoZ jsou 

povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími 

právo na zaměstnání. Z toho lze vyvodit, že samotné oprávnění občanů EU 

uplatňovat právo na zaměstnání jim vyplývá ze zákona bez dalších podmínek  

a povolení, a tyto osoby tak využívají stejného zacházení jako občané ČR.  

Právo na zaměstnání definuje §10 ZoZ jako: „ …právo fyzické osoby, 

která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání  

v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí 

dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Právo na zaměstnání je 

realizováno nástroji a činnostmi, které lze zahrnout pod pojem státní politika 

zaměstnanosti. Občané EU mají možnost využívat nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti, které by jim mohly pomoci k naplnění práva na zaměstnání, a to  

za stejných podmínek jako občané ČR. Mají právo na podporu v nezaměstnanosti, 

podporu při rekvalifikaci, na zprostředkování zaměstnání a další.  

Zajímavou součástí trhu práce EU je systém Evropské sítě služeb 

zaměstnanosti (dále též „EURES“). Jedná se o síť sdílených údajů o volných 

pracovních místech, žádostech o práci a životopisech pracovníků ze všech 

členských států EU, které se vzájemně propojují a vytváří se tak lepší podmínky 

pro spojování nabídky a poptávky na trhu práce. Systém EURES tak 

zaměstnancům v rámci EU pomáhá uplatňovat čl. 45 SFEU.
62

 

2.6  Cizinci na trhu práce ČR 

Tato kapitola se věnuje druhé velké skupině migrantů, jejichž právní 

postavení na českému trhu je třeba zkoumat, a tou jsou osoby s příslušností států 

třetích zemí, vyjma zmíněných rodinných příslušníků občanů EU z těchto zemí.  

Na rozdíl od občanů EU, případně jejich rodinných příslušníků, ZoZ cizincům 

nepřiznává žádné zvýhodněné postavení obdobné jako občanům ČR. Naopak 
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striktně tyto dvě skupiny s naprosto odlišnými právy na poli zahraniční 

zaměstnanosti vymezuje. Je možné potom v případě cizinců klást si nejen otázku 

za jakých podmínek, ale také zda se konkrétní zahraniční migrant ze třetí země 

dostane legálně na trh práce ČR.  Na obě otázky se dá odpovědět, 

až po vyhodnocení několika faktorů a obyčejně splnění i mnoha povinností 

v oblastech vstupu na území, pobytových režimů a naplnění podmínek oprávnění 

k zaměstnání. Postupně je těmto oblastem věnována pozornost ve třech 

následujících podkapitolách. 

V souvislosti se vstupy přes hranice českého území je třeba se u skupiny 

příslušníků ze třetích zemí pozastavit nejen nad přecházením vnějších hranic,  

kde se menší kontrola provádí i u občanů EU, ale také nad předcházením hranic 

vnitřních, kde by materiálně vzato cizinec měl brát v potaz územní omezení svých 

pobytových povolení. Důležitým specifikem u vstupu některých cizinců na území 

ČR je pak jejich vízová povinnost. Vstupy přes hranice se zabývá první 

podkapitola, krátkodobými pobyty a vízovou povinností až kapitola následující 

v rámci pobytů. 

U příslušníků ze třetích států je si třeba uvědomovat, v kontextu 

cizineckého zákona, důležité charakteristické vlastnosti jejich podmínek vstupu  

a pobytu na území ČR. Pro úpravu vztahů postavení českého státu vůči cizincům 

jsou typické zákonné tendence ochrany českého území a trhu práce související  

s regulací počtu těchto osob nad míru ideálního stavu, a z toho vycházející 

celková mnohem větší složitost úpravy, než tomu tak je u občanů EU. Jedním  

z nástrojů ochrany a regulace těchto vztahů, který u občanů EU nenajdeme,  

je zmíněná vízová povinnost u krátkodobých pobytů. Příslušníky ze třetích zemí 

je pak možné podle toho rozlišovat v rámci krátkodobých pobytů na státní 

příslušníky třetích zemí bez vízové povinnosti a s vízovou povinností. Cizinci 

mohou na území ČR pobývat dle zákonných ustanovení především na základě 

krátkodobého či dlouhodobého víza, dlouhodobého pobytu, trvalého pobytu nebo 

mezinárodní ochrany. Stejně jako u pobytu občanů EU zákon o pobytu cizinců 

člení pobyty na přechodné a trvalé. V rámci teorie, vzhledem k jejich 

charakteristickým znakům, čímž je především doba trvání, je skupina 

přechodných pobytů opět rozlišována na krátkodobé a dlouhodobé. První z nich 

jsou pro připomenutí upraveny vedle cizineckého zákona především v přímo 

použitelných předpisech EU, dlouhodobé pak v rámci cizineckého zákona. 
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Dlouhodobé pobytové režimy jsou specifické tím, že se vydávají pro plnění 

konkrétních druhů účelů. Nejrelevantnější jsou v souvislosti s touto prací 

samozřejmě pobyty vydávané za účelem zaměstnání. Není ale vyloučené,  

že pobyt vydaný pro jiný účel se změní na účel zaměstnání. Stejně tak je možné, 

že při vydání povolení k pobytu za určitým účelem zároveň tento účel opravňuje  

i k výkonu zaměstnání apod. Z toho důvodu je v příslušné sekci o pobytech 

pojednáno také o ostatních účelech pobytu.  

Poslední, třetí podkapitola, se zabývá především oprávněními 

k zaměstnání a okrajově právy a povinnostmi v tomto zaměstnání. Vzhledem 

k tomu, že je zde silná provázanost pobytů s oprávněním k zaměstnání cizích 

státních příslušníků, budou některé instituty jako zaměstnanecká karta, modrá 

karta nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, které v sobě zahrnují 

jak pobytové oprávnění, tak povolení k zaměstnání, charakterizovány v této třetí 

podkapitole pojednávající o zaměstnávání cizinců.  

2.6.1 Vstup cizinců na území ČR 

První důležitou podmínkou přístupu k zaměstnání u cizince je jeho vstup 

na území ČR. Cizinci, příslušníci tzv. třetích zemí, mají v souvislosti se vstupem 

do České republiky vedle občanů EU status osob s nesrovnatelně omezenějším 

portfoliem práv. Ačkoliv se v rámci českého ústavního pořádku stanoví v čl. 14 

Listiny, že je zaručena svoboda pohybu a pobytu, nemůže obecně existovat takové 

subjektivní právo pro cizince ze třetích zemí na úkor suverenity státu. Potvrzuje to 

svými závěry jednak Nejvyšší správní soud (dále též „NSS“), který ve svém 

rozsudku
63

 potvrdil, že cizincům ústavně zaručené subjektivní právo vstupu  

a pobytu na území České republiky nesvědčí, a obdobné závěry zaujal již 

několikrát Ústavní soud ČR a potvrdil, že je věcí suverénního státu, za jakých 

podmínek, připustí na svém území pobyt cizince. Cizinci tak zůstávají odkázáni 

na vnitrostátní právní řád ČR a další podmínky, které jim možnosti vstupu  

a případného pobytu buď umožní, anebo ne. 

Kromě cizineckého zákona je úprava pohybu příslušníků třetích států přes 

hranice členských států EU, respektive České republiky, upravena jednak 
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v schengenském Hraničním kodexu, a dále také ve Vízovém kodexu
64

, nařízení  

č. 2018/1806
65

, a v relativně mladé úpravě o samostatně postavených skupinách 

příslušníků třetích států jako jsou osoby provádějící výzkum apod. stanovené  

v několika směrnicích, čemuž se však z důvodu rozsahu tématu tato práce již 

nevěnuje. 

Jak bylo již výše zmíněno u občanů EU, překračování vnitřních hranic 

uvnitř schengenského prostoru je bez ohledu na státní příslušnost bezformálním 

procesem bez kontrol. Z procesních ustanovení Hraničního kodexu bychom mohli 

určitým výkladem vyvodit, že i u příslušníků třetích států tomu tak je,  

neboť každý se v rámci schengenského prostoru může pohybovat svobodně  

i v důsledku absence hraničních kontrol. Nicméně cizinci si musí být vědomi 

toho, zdali jsou skutečně oprávněni určité vnitřní hranice v určité době překročit 

s ohledem na jejich pobytová oprávnění, případně další podmínky. Úřady by 

nelegálně pobývajícího cizince v některém členském státě odhalily nejdéle při 

ucházení se o povolení k zaměstnání. Při překračování vnějších hranic cizincem 

jsou podle Hraničního kodexu cizinci podrobeni na rozdíl od občanů EU důkladné 

kontrole, zahrnující prověření jak podmínek vstupu, tak souvisejících dokladů 

povolujících pobyt a v našem případě i výkon pracovní činnosti. V rámci 

podmínek vstupu je u cizince nutné mimo jiné zkoumat, jestli podléhá vízové 

povinnosti podle nařízení č. 2018/1806, kterým se stanoví seznam třetích zemí, 

jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož  

i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti 

osvobozeni.
66

 Podmínky krátkodobých pobytů v ČR mohou ještě nadto ovlivnit 

bilaterální bezvízové dohody sjednané Českou republikou před vstupem  

do schengenského prostoru. O krátkodobých pobytech však pojednává tato práce 

hned na počátku následující podkapitoly. 
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2.6.2 Pobyt cizinců v ČR 

2.6.2.1 Krátkodobé pobytové režimy 

V rámci krátkodobých pobytových režimů jistě není cílem cizince tak často 

zaměstnání, jako tomu je u dlouhodobých pobytů, ale převahu zde má 

nepochybně účel turistiky. Je důležité podotknout, že v případě bezvízového styku 

zaměstnání ani není možné. Nicméně najdou se i situace, kdy využívají 

krátkodobého pobytu k zaměstnání rádi jak zahraniční migranti, tak čeští 

zaměstnavatelé. O významu krátkodobých pobytů za účelem zaměstnání 

koneckonců svědčí i ten fakt, že byl upraven institut tzv. sezónního zaměstnání,  

o kterém je také níže pojednáno.  

Krátkodobý pobyt je obecně pobyt trvající maximálně 90 dnů v jakémkoli 

180denním období. Tím se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející 

každému dni pobytu. Délka pobytu se určuje podle vstupních a výstupních razítek 

vyznačených v příslušném cestovním dokladu.
67

  

Pravidla těchto pobytů včetně vstupu, vízové povinnosti, osvobození  

od této povinnosti a postupy lze najít převážně v evropských nařízeních –  

ve Vízovém kodexu a v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1806, 

kterými se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při 

překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní 

příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.
 68

 Od tohoto je také možné 

odvozovat dva základní typy krátkodobých pobytů na území ČR, a to bezvízový 

pobyt a pobyt na základě krátkodobého víza. 

Jak tedy naznačuje samotný název nařízení 2018/1806, pro potřeby 

krátkodobých pobytů je třeba rozlišovat mezi státy uplatňujícími společnou 

vízovou politiku a státy ostatními. V příloze I nařízení 2018/1806 jsou stanovené 

státy, jejichž příslušníci musí při překračování vnějších hranic disponovat  

pro krátkodobé pobyty vízem. Příloha II stanoví naopak seznam třetích zemí, 

jejichž příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Další možností nad rámec 

schengenských pravidel jsou pak bilaterální smlouvy ČR, uzavřené se třetím 
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státem, které byly uzavřené před 21. prosincem 2007. Uplatňování pravidel  

z těchto dohod se vztahuje pouze na území České republiky. V praxi se obsah 

těchto dohod týká především prodloužené doby pobytu z obvyklého pravidla 

90/180. Seznamy zemí, se kterými ČR tyto dohody sjednala, jsou k dispozici na 

webových stránkách MV ČR.
69

 

Bezvízový pobyt 

Základy právní úpravy bezvízového pobytu se nahází v §18 písm. a) CZ. 

Přechodně mohou bez víza pobývat na území ČR občané třetích států uvedení 

v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1806, kteří nehodlají 

pobývat na území ČR déle jak 3 měsíce. Dále, též občané států, které uzavřely  

s Českou republikou případnou mezinárodní dvoustrannou úmluvu, a posledně 

také osoby uvedené v nařízení vlády, které stanoví výjimky z vízové povinnosti, 

viz níže. V souvislosti se zaměstnáváním cizinců je nutné zdůraznit,  

že krátkodobý bezvízový pobyt není určen pro účely výkonu výdělečné činnosti,  

a pokud by byl takto zneužíván, jednalo by se o nelegální práci. Nařízení vlády  

č. 215/2017 Sb., o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození  

od vízové povinnosti, vymezuje situace, kdy se pro tyto účely o výdělečnou 

činnost nejedná. Příkladem lze uvést výkonného umělce, pedagogického 

pracovníka, člena záchranné jednotky v případech humanitární pomoci  

nebo zaměstnance v dopravě, pokud je k výkonu práce na území ČR vyslán svým 

zahraničním zaměstnavatelem v mezinárodní dopravě nebo k prohlubování 

dovedností.  

Další případy, kdy mohou příslušníci třetích zemí pobývat na území ČR 

bez víza, konkrétně stanoví §18 písm. d) CZ. Příkladem může být cizinec 

umístěný v policejní cele nebo cizinec - držitel dokladu o povolení k pobytu  

na území jiného členského státu a doba pobytu nepřekročí 3 měsíce.  

Pobyt na základě krátkodobého víza 

Povinnost krátkodobě pobývat na území ČR na základě platného víza  

dle Vízového kodexu mají příslušníci těch třetích zemí, které jsou uvedeny 

v příloze I nařízení 2018/1806. Schengenské vízum, jak se také často označuje, 

opravňuje cizince k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm 
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vyznačenou, nejdéle však 90 dnů. Uděluje se na jeden, dva či více vstupů  

a výjimečně se uděluje také s omezenou územní platností. Obyčejně se však 

vztahuje na celý schengenský prostor.
70

 O schengenském vízu rozhodují 

zastupitelské úřady na základě kontroly splnění stanovených podmínek  

ve Vízovém kodexu. Má charakter povolení sui generis, na které není právní 

nárok.  

Transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU 

přinesla novela cizineckého zákona z roku 2017 konstrukci nového institutu 

v rámci krátkodobého pobytu, respektive krátkodobého víza, a to krátkodobé 

vízum za účelem sezonního zaměstnání. Principem je výkon činností závislých  

na ročním období jako činností, které se váží na určitou roční dobu podle 

opakující se události nebo typu události na základě sezónních podmínek, v jejichž 

průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než u běžného 

typu činností. Díky takovému povolení je možné flexibilněji reagovat  

na nastávající situace zvýšené potřeby pracovníků v konkrétním čase  

na konkrétním místě. MPSV ČR stanoví vyhláškou seznam odvětví zaměstnání, 

která takové činnosti závislé na ročním období zahrnují. Novým institutem se 

nejen chrání práva sezónně zaměstnávaných cizinců, ale také se jistým způsobem 

zjednodušuje proces k přístupu takového cizince na český trh práce. Za účelem 

zjednodušení zákon o pobytu cizinců pak v rámci tohoto institutu upravuje i tzv. 

zjednodušený postup při opětovném vstupu, kdy má za splnění stanovených 

podmínek cizinec právo na přednostní posouzení žádosti. 
71

 

Krátkodobě, a to nejdéle po dobu 60 dnů, může cizinec pobývat také  

na tzv. výjezdní příkaz. Ten však není nijak zvlášť spojen s přístupem cizince  

na trh práce, neboť pouze opravňuje cizince k nezbytnému provedení 

neodkladných úkonů, a k následnému vycestování z území.  

2.6.2.2 Dlouhodobé pobytové režimy 

Dlouhodobé pobytové režimy jsou mezi cizinci, na rozdíl od krátkodobých 

pobytových režimů, těmi vyhledávanějšími pobyty za účelem zaměstnání.  
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A v poslední době ze statistických údajů
72

 vyplývá, že se tyto pobyty stávají  

pro cizince čím dál oblíbenější cestou k přístupu na trh práce České republiky. 

Mezi přechodné, dlouhodobé pobyty řadí cizinecký zákon vízum k pobytu 

nad 90 dnů a povolení k dlouhodobému pobytu. Tato povolení opravňují cizince 

pobývat na území vždy k určitému stanovenému účelu a na stanovenou dobu.  

O nich je pojednáno především v rámci problematiky dlouhodobých pobytů. 

Zvláštně pak v CZ jsou obsažena ustanovení o relativně nových institutech 

zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance. Podle systematiky cizineckého zákona tyto instituty na jednu stranu 

připomínají jakýsi zvláštní účel zaměstnání pro povolení k dlouhodobému pobytu, 

a na druhou stranu mají povahu samostatných institutů povolujících dlouhodobý 

pobyt za účelem výkonu zaměstnání na specifické pracovní pozici. Tyto instituty 

jsou obsahem následující kapitoly, která se týká oprávnění cizinců k výkonu 

zaměstnání. 

Vízum k pobytu nad 90 dnů 

Dlouhodobé vízum k pobytu uděluje MV ČR na žádost cizinci, jenž má 

v plánu pobývat na území ČR za určitým účelem déle než 3 měsíce, nejdéle však 

1 rok. Platnost dlouhodobého víza lze jednou prodloužit, v případě víza vydaného 

na dobu kratší než jeden rok, na dobu 1 roku. Žádost lze podat pouze  

na zastupiteském úřadu ČR v konkrétním třetím státě občanem tohoto třetího 

státu, nebo občanem třetí země ve státě, který mu vydal cestovní doklad, případně 

udělil povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Příslušná vyhláška 

stanoví seznam zemí, jejichž občané mohou žádost o dlouhodobý pobyt podat  

na kterémkoliv zastupitelském úřadu ČR.
73

 Výjimkou je pak dlouhodobé vízum 

za účelem strpění pobytu, jehož žádost se podává výhradně na území ČR. 

Dlouhodobé vízum se vyznačuje v podobě štítku do cestovního dokladu cizince.  

Zákon stanoví, v jakých případech a za jakým účelem lze dlouhodobé 

vízum vydat. Toto povolení již nelze udělit za účelem zaměstnání, neboť od roku 

2014 bylo povolení za účelem zaměstnání formou dlouhodobého víza nahrazeno 

zaměstnaneckou kartou. Nyní existuje pouze jedna výjimka zavedená v úpravě 
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CZ novelou z roku 2017, a to vízum k dlouhodobému pobytu za účelem 

sezonního zaměstnání. Za tímto účelem musí být sezonnímu zaměstnanci, vedle 

tohoto povolení k pobytu, vydáno ještě povolení k zaměstnání dle §96 odst. 1 CZ. 

Dlouhodobé sezonní zaměstnání stojí na obdobném principu jako krátkodobé 

sezonní zaměstnání, akorát se dlouhodobé vízum vydává maximálně na dobu  

až 6 měsíců. Cílem nového institutu je, kromě ochrany podmínek  

při zaměstnávání dočasných zaměstnanců, také ochrana pracovního trhu, která se 

projevuje nemožností z tohoto víza žádat o vydání zaměstnanecké karty,  

nebo o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem soužití rodiny, a tak se 

podtrhuje samotná „sezónnost“ tohoto povolení.  

Existuje mnoho dalších typů účelů, za jakými je možné vydat povolení  

k pobytu formou víza k pobytu nad 90 dnů, a zahraniční migrant se tak dostane 

více či méně na dosah českému prostředí a potažmo trhu práce. Držitel 

dlouhodobého víza sice nemůže změnit účel pobytu, jako tomu je u povolení 

k dlouhodobému pobytu, ale ve stanovených případech může na území ČR 

požádat o zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo jiné dodatečné povolení 

k dlouhodobému pobytu, a tím si může zajistit přístup na pracovní trh. Jedním 

z dlouhodobých víz s takovým dalším možným účelem je dlouhodobé vízum  

za účelem studia, které se vydává v případě plánovaného studia na střední škole 

nebo na konzervatoři, jenž není prováděné v rámci odborné praxe za úplatu. Podle 

cizineckého zákona se dále vydává dlouhodobé vízum za účelem podnikání, 

pozvání, převzetí povolení k pobytu, strpění k pobytu na území, výzkumu, a také 

za účelem rodinným nebo kulturním. 

Povolení k dlouhodobému pobytu 

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je oprávněn podat cizinec  

na pracovišti MV ČR, pokud na území ČR pobývá na základě víza nad 90 dnů, 

chystá se na tomto území pobývat po dobu delší než je 1 rok a zároveň, pokud má 

trvat stejný účel jeho pobytu. Co se týká nutnosti zachování stejného účelu, 

existují výjimky v případě zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty 

vnitropodnikově převedeného zaměstnance.
74

 Dlouhodobý pobyt opravňuje 

cizince k pobytu na území ČR až na dobu 3 let, dále záleží na účelu pobytu. 

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu je možné opakovaně prodlužovat. 
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V rámci některých typů účelů žádá o dlouhodobé povolení k pobytu cizinec 

z titulu držitele běžného dlouhodobého víza, a to ke konci platnosti takového víza. 

V některých případech však cizinec žádá o povolení k pobytu z titulu držitele víza 

vydaného pouze k účelu převzetí nového povolení. Samotné povolení se vydává 

ve formě samostatné karty s údaji cizince, včetně biometrických údajů, kódu 

účelu pobytu apod.   

Stejně jako u pobytu formou dlouhodobého víza úprava stanoví několik 

různých typů účelů k dlouhodobému pobytu na území ČR, ale jen některé z nich 

jsou určeny k výkonu zaměstnání, ani v rámci povolení k dlouhodobému pobytu 

tomu není jinak.  

Novelami zjednodušujícími postupy v přístupu na český trh práce 

z posledních let vznikly v rámci právní úpravy nové, několikrát zmiňované 

zvláštní účely zaměstnání v rámci povolení k dlouhodobému pobytu: 

zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaná jiným 

členským státem EU. Zároveň se jedná o jediné účely v rámci povolení 

k dlouhodobému pobytu, které opravňují cizince přímo k výkonu zaměstnání.  

O nich je pojednáno v následující sekci zaměstnávání cizinců. 

Další typy účelů jsou podobné jako v případě dlouhodobého víza. Jedná se  

o účely sloučení rodiny (rozlišuje se účel rodinný a společné soužití rodiny), 

podnikání, investování, studia, ochrany území, vědeckého výzkumu, strpění 

pobytu a pobytu rezidenta EU. U některých účelů povolení dlouhodobého pobytu 

má cizinec volný přístup na trh práce. Jedná se o případy pobytu za účelem studia, 

vědeckého výzkumu, rezidenta EU nebo společného soužití rodiny. V ostatních 

případech pak přístup na trh práce vyžaduje příslušné povolení k zaměstnání. 

Formální cestou lze povolení k pobytu vydat i s několika různými účely pobytu 

současně, někdy však není nutné více účelů formalizovat. Například cizinec 

s povoleným pobytem za účelem sloučení rodiny může i studovat apod. Cizinec 

také může v průběhu pobytu za určitých podmínek účel svého pobytu změnit.  

Případ dlouhodobého povolení rezidenta jiného členského státu je vhodné, 

vzhledem k jeho specifičnosti, blíže popsat. O takové povolení je cizinec 

oprávněn žádat na území ČR v situaci, kdy se již stal držitel povolení k trvalému 

pobytu v jiném členském státě s přiznaným právním postavením dlouhodobě 
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pobývajícího rezidenta v tomto členském státě. Po získání povolení v ČR má 

takový rezident volný přístup na českém trhu práce dle §98 ZoZ. 

2.6.2.3 Trvalý pobyt 

Pobytovým oprávněním o největším rozsahu cizincových práv je, podobně 

jako u občanů EU, trvalý pobyt. Získáním trvalého pobytu na českém území 

nabyde zahraniční osoba téměř stejného postavení jako občan ČR. V oblasti 

zaměstnanosti §98 ZoZ deklaruje volný přístup cizince s trvalým pobytem na trh 

práce.  

Dle §65 CZ je cizinec oprávněn pobývat na území ČR trvale na základě 

povolení k trvalému pobytu anebo v případě, že je mladší 18 let a byl svěřen  

do náhradní výchovy dle zvláštního předpisu. Cizinecký zákon pak uvádí, stejně 

jako v případě občana EU, celou řadu podmínek a případů, kdy je možnost 

povolení  

k trvalému pobytu získat. Níže jsou uvedeny stručně nejdůležitější příklady 

situací, za kterých je možné o povolení žádat.  

Bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR se povolení 

k trvalému pobytu cizinci vydá v případě, že cizinec o povolení žádá 

z humanitárních důvodů (fakultativně důvody stanoví CZ), z důvodů hodných 

zvláštního zřetele (záleží na posouzení individuálních případů v praxi) anebo 

např. pokud je to v zájmu ČR. 

Povolení k trvalému pobytu se dále vydává na žádost cizinci, který ke dni 

žádosti pobývá na území ČR nepřetržitě po zákonem stanovenou dobu. Takovou 

dobou může být podle CZ doba 4 nebo 5 let a zákon stanoví další navazující 

podmínky, přičemž i jednotlivá období, která se do nepřetržitosti započítávají.  

Kromě případů dle zákona o pobytu cizinců mohou v praxi nastat určité 

situace, kdy je z humanitárních důvodů Česká republika povinna poskytnout 

pomoc migrující osobě na území ČR. I v takových případech se pak jedná  

o legální postavení cizince na území ČR, a i v takových případech je pak možno 

se bavit o přístupu tohoto cizince na český trh práce. Jedná se především o pomoc 

v rámci institutů mezinárodní ochrany, a to azylu a doplňkové ochrany. 
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2.6.3 Oprávnění cizinců k zaměstnání 

Výše byla zmíněna argumentace NSS, který společně s Ústavním soudem 

ČR několikrát judikoval, že cizinci nesvědčí subjektivní právo vstupu a pobytu  

na území ČR. Z toho je možné vyvodit závěr, že subjektivní právo ucházet se  

o práci v zaměstnání v ČR cizinec, už z důvodu absence těchto dvou podmínek, 

nemá (ne bez výjimky). I bez ohledu na to, že cizinci vstup a pobyt jako 

subjektivní právo nesvědčí, stejně tak stojí v cestě mezi subjektivním právem 

cizince na výkon zaměstnání, respektive oprávněním k zaměstnání, správní 

uvážení úřadu práce při obsazování volných pracovních míst (ani zde  

ne bezvýjimečně). Úkolem této podkapitoly tedy je analyzovat, za jakých 

podmínek má příslušník třetích států možnost o zaměstnání na českém trhu práce 

se ucházet a vykonávat ho.  

Základní podmínky 

Ač právo Evropské unie částečně zasahuje i do národní úpravy členských 

států v oblasti zaměstnávání cizinců, je zásadní část materie upravena především 

ve vnitrostátních předpisech, tj. v zákonu o zaměstnanosti a zákonu o pobytu 

cizinců. Tyto předpisy představují nejdůležitější vodítko pro určení postavení 

cizince na trhu práce v jeho konkrétní životní situaci. 

První krok pro určení postavení cizince v rámci přístupu k zaměstnání 

může být zjištění okolností, zda patří určitá osoba k cizincům s volným vstupem 

na trh práce nebo potřebuje zvláštní oprávnění k zaměstnání. Do toho však 

vstupují ještě pobytová oprávnění cizince a problematika se stává trochu 

komplikovanější. Pokud cizinec patří do skupiny s povinností oprávnění  

k zaměstnání, může být dle §89 ZoZ přijat do zaměstnání a zaměstnáván pouze 

v případě, pokud je držitelem duálního povolení k zaměstnání ve formě platné 

zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  

nebo modré karty, anebo pokud má platné povolení k zaměstnání od příslušné 

krajské pobočky Úřadu práce ČR a k tomu ještě platné oprávnění k pobytu. 

Především se jedná o tzv. neduální zaměstnaneckou kartu ve smyslu §42g odst. 3 

CZ, která slouží jako povolení k dlouhodobému pobytu na českém území. Vedle 
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zmíněných požadavků je třeba upozornit také na obecný požadavek vyplývající  

ze ZP a to nutnost uzavření pracovněprávního vztahu platnou smlouvou.
75

 

Z dosud uvedených informací vyplývá, že cizinec může být přijat  

do zaměstnání a zaměstnáván na území ČR, pokud má oprávnění pobývat  

na území ČR a zároveň má oprávnění vykonávat zde práci. V následujícím textu 

je blíže pojednáno o tom, jak daná oprávnění mohou být současně obsažena 

buďto:  

a) v jediném duálním povolení ve výše zmíněných formách jednotlivých 

karet, jakožto duálních oprávněných k zaměstnání i pobytu, anebo  

b) existují nezávisle na sobě ve formě výjimek povolení k zaměstnání  

či volného přístupu na trh práce, jakožto dvou různých oprávnění 

k zaměstnání, a pobytových režimů uvedených v předešlé podkapitole  

o pobytech cizinců, jakožto jednotlivých povolení k pobytu, případně 

neduální zaměstnanecké karty.
76

 

Je nutné připomenout, že i v případě, že bude mít cizinec platná kompletní 

oprávnění k výkonu zaměstnání, může toto zaměstnání vykonávat v rozporu se 

zákonem. Každé oprávnění se totiž vždy vztahuje ke konkrétnímu: 

a) zaměstnavateli, 

b)  druhu práce a 

c) místu výkonu práce.  

Smyslem takových pravidel je ochrana trhu v místě působnosti úřadu, které 

povolení vydává, a fixace takového cizince k místu faktického povolení. To pak 

také hraje roli v předcházení obcházení zákonných povolení k zaměstnání formou 

vysílání na pracovní cesty. Pokud zahraniční zaměstnanec bude vykonávat 

zaměstnání v rozporu s tímto oprávněním, dopustí se nelegální práce a hrozí jemu 

i zaměstnavateli vysoké pokuty. Aby k takovým situacím nedocházelo, umožňuje 
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CZ v případě zaměstnaneckých karet a modrých karet změnu zaměstnavatele nebo 

pracovního zařazení s nutností souhlasu Ministerstva vnitra ČR.
77

 

V důsledku zamýšlené ochrany trhu se objevují nepřesné formulace úpravy 

nebo výklad úpravy. Minulost zná například problémy s výkladem ustanovení  

o pracovních cestách cizinců v rámci území ČR. ZoZ stanovil bez dalšího jako 

podmínku k povolení zaměstnání výkon závislé práce na konkrétním místě, 

přičemž opak by byl dle tehdejší úpravy nelegálním zaměstnáváním. Z takové 

formulace šlo vyvodit i to, že pracovní cesta cizince možná nebyla. Cizinci se 

však takové právo změny pracovněprávního vztahu dle ZP upřít logicky nemůže, 

což potvrdil i NSS ve svém rozhodnutí
78

: „V případě dočasného vyslání cizince 

mimo místo výkonu práce, ať již formou pracovní cesty či přeložení, není třeba 

toto vyslání oznámit příslušnému úřadu práce ani žádat o jakékoli další povolení.“ 

Problematická úprava byla vyřešena výslovnou a přesnější formulací v ZoZ.  

Splňuje-li cizinec podmínky pro zaměstnávání stanovené zákonem  

o zaměstnanosti, je účastníkem všech právních vztahů podle tohoto zákona, a to 

za stejných podmínek jako občané ČR a občané EU. 

2.6.3.1 Zaměstnanecká karta 

Základním institutem v oblasti zaměstnávání příslušníků ze třetích zemí je  

od novely CZ z roku 2014 zaměstnanecká karta. Svou povahou se jedná  

o povolení k dlouhodobému pobytu, jehož účelem je zaměstnání. To je také 

důvod, proč se ostatní dlouhodobé režimy za účelem zaměstnání staly 

nadbytečnými nebo byly zrušeny. Zaměstnanecká karta je určena všem cizinců 

bez rozdílu příslušnosti či druhu práce a je vydávána je na žádost v podobě 

plastové karty s biometrickými údaji. Jak bylo výše již nastíněno, zaměstnanecká 

karta plní svůj účel ve dvou typových situacích. Ve své základní obecné formě 

slouží jako duální oprávnění k zaměstnání a k pobytu. V případě existujících 

výjimek, tj. v podobě volného přístupu na pracovní trh a v podobě povinnosti 

cizince získat povolení k zaměstnání plní účel neduálního oprávnění k pobytu.
79
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Nyní následuje pokračování obecného výkladu o zaměstnanecké kartě  

a specificích duální karty. Až následující sekce je věnována zmíněným výjimkám 

a významu neduální zaměstnanecké karty u nich. 

Zaměstnanecká karta cizince opravňuje dlouhodobě přechodně pobývat 

na území ČR a vykonávat zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla karta 

vydána, anebo na pracovní pozici, ke které udělilo ministerstvo souhlas v rámci 

změny v zaměstnání. Nejčastěji je cizinci vydávána na dobu trvání 

pracovněprávního vztahu. Nejdéle je však možné vydat ji na 2 roky s tím, že je 

možné ji opakovaně prodlužovat. 

Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na zastupitelském úřadu ČR 

nebo MV ČR. Formulář k podání žádosti je dostupný na webu MV ČR
80

. 

S žádostí je nutné předložit cestovní doklad k ověření údajů o žadateli, doklad  

o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR ve formě nájemní  

nebo obdobné smlouvy nebo speciálního potvrzení o zajištění ubytování, 

fotografie, pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu  

o smlouvě budoucí současně se zákonnými podmínkami dle CZ a doklad  

o odborné způsobilosti, jenž prokazuje, že cizinec má požadované vzdělání,  

nebo odbornou kvalifikaci, případně že splňuje podmínky pro výkon 

regulovaného povolání. Poslední z uvedených náležitostí žádosti se často pojí 

s tzv. nostrifikací, kdy je cizincovo vzdělání porovnáváno se vzděláním 

požadovaným, kde je výsledkem rozhodnutí o relevanci dosaženého vzdělání 

cizince. Postup porovnávání vzdělání u příslušníků ze třetích zemí je často 

upraven v rovině bilaterálních smluv.  

Celý proces od podání žádosti do vydání plastové karty s biometrickými 

prvky může běžně trvat i půl roku. K tomu, aby mohl cizinec žádat o konkrétní 

pracovní místo, v zásadě musí v celém procesu nejdříve zaměstnavatel na území 

ČR oznámit volné pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce ČR. Po oznámení 

volného místa zaměstnavatelem začne běžet 30denní lhůta tzv. testu trhu práce, 

v jejímž průběhu má Úřad práce ČR povinnost vyvinout snahu a obsadit dané 

pracovní místo evidovanými uchazeči a zájemci o práci. Pokud se během této 

lhůty pracovní místo tímto způsobem neobsadí, automaticky se takové místo 

objeví v Centrální evidenci volných pracovních míst, která lze obsadit držiteli 
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zaměstnanecké karty pod unikátním kódem, který je třeba vyplnit v žádosti  

o kartu. Často až v tomto okamžiku se spojí cizinec s budoucím zaměstnavatelem. 

Následuje sjednání pracovních podmínek za výše stanovených podmínek  

a až poté zpravidla cizinec podává žádost o zaměstnaneckou kartu. Jak již bylo 

uvedeno, že je možné o ni žádat jak na zastupitelském úřadu, tak v ČR na MV 

ČR. O druhý případ místní příslušnosti se jedná pouze za předpokladu, že cizinec 

již na území ČR pobývá na základě jiného dlouhodobého pobytu. Při podávání 

žádosti je zásadně vyžadována osobní účast žádajícího cizince. Za tímto účelem je 

třeba funkčního systému ke sjednávání schůzek na podání své žádosti, který byl 

donedávna zajišťován informačním systémem Visapoint. Tento systém však 

v důsledku velkých nákladů a nedostatků ve funkčnosti představoval nikoliv 

ideální nástroj a spolupráce státu s provozovatelem tak nebyla prodloužena. 

Momentálně se schůzky sjednávají prostřednictvím e-mailů. Podání žádosti je 

zpoplatněno částkou 1500 Kč. Lhůta pro řízení o vydání zaměstnanecké karty je 

stanovena na 60 dnů, ve zvláštních případech až 90 dnů. Pokud je řízení úspěšně 

skončeno, je cizinec vyzván zastupitelským úřadem k vyzvednutí si 

dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Toto vízum je 

vydáváno s platností na 6 měsíců, avšak pro pobyt v maximální délce 60 dnů. 

Pakliže co přijede cizinec do ČR, má povinnost se do 3 pracovních dnů dostavit 

na pracoviště MV ČR příslušné podle místa jeho pobytu v ČR a splnit svou 

ohlašovací povinnost. Zde také budoucí zaměstnanec poskytne biometrické údaje 

k výrobě zaměstnanecké karty, místo které nejdříve obdrží potvrzení o splnění 

podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, na jehož základě je již oprávněn 

vykonávat práci v ČR. Do 60 dnů by cizinci měla být vydána zaměstnanecká 

karta, za jejíž vydání zaplatí částku 1000 Kč. Současně s vydáním karty je cizinci 

přiděleno i rodné číslo.
81

 

2.6.3.2 Neduální zaměstnanecká karta, volný přístup na trh práce a 

povolení k pobytu 

Za určitých okolností pro cizince výhodnějších, anebo to stanoví výslovně 

právní úprava, může o zaměstnaneckou kartu požádat také cizinec, který chce  

na území ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání a vedle toho má právo 

volného vstupu na trh práce ČR nebo je povinen získat povolení k zaměstnání 
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(v užším smyslu). Jedná se v zásadě o dvě výjimky z obecného duálního režimu 

zaměstnanecké karty, kdy cizinec má oprávnění k práci, ale chybí mu oprávnění 

k pobytu. Právě v takových situacích je cizinci k dispozici zaměstnanecká karta 

neduální, jež sama plní účel pobytového oprávnění. Nutno podotknout, že ne  

ve všech situacích vedle zmíněných výjimek musí nutně neduální forma 

zaměstnanecké karty nahrazovat dané oprávnění k pobytu. Existují i situace, kdy 

je cizinec již oprávněn k pobytu na základě jiného pobytového režimu.  

První soubor výjimek stanoví uceleně ve svém §98 ZoZ, podle kterého se 

nevyžaduje povolení k zaměstnání u cizince v taxativně stanovených případech. 

Takový cizinec pak má volný přístup na trh práce. Zákon v tomto případě uvádí 

mnoho výjimek. Nemá význam je zde všechny vypisovat a níže jsou uvedeny 

příkladem jen některé z nich: povolení k zaměstnání se tedy nevyžaduje u cizince 

s trvalým pobytem; je-li rodinným příslušníkem člena diplomatické mise  

nebo konzulárního úřadu; cizinec, kterému byl udělen azyl nebo doplňková 

ochrana; byl-li vyslán na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem 

usazeným v jiném členském státě; který je držitelem povolení k pobytu 

vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU 

na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoli 180 denním období, a konečně lze 

uvést případ cizince, o němž to stanoví mezinárodní smlouva, jejichž příklady  

i s obsahem byly uvedeny v kapitole o mezinárodních pramenech; apod. V těchto 

případech a v dalších, které stanoví ZoZ, je možné požádat o zaměstnaneckou 

kartu v neduálním režimu za účelem získání pobytového oprávnění. Žádost  

o neduální zaměstnaneckou kartu se podstatně o mnoho zjednodušuje právě 

v důsledku absence současného žádání o povolení k práci. Jinak v zásadě probíhá 

obdobně, včetně vyplňování stejného formuláře. Významná je odlišnost celého 

procesu v tom ohledu, že v případě této ani následující výjimky cizinec nemusí 

v souvislosti s žádostí o vydání neduální zaměstnanecké karty žádat o pracovní 

místo zařazené v Centrální evidenci volných pracovních míst, která lze obsadit 

držiteli zaměstnanecké karty.  

Druhým souborem výjimek jsou případy povinnosti cizince získat 

povolení k zaměstnání (užší smysl), které stanoví právní předpisy na různých 

místech úpravy. Konkrétně se jedná o tyto případy v zákoně o zaměstnanosti:  

v §89 odst. 3 při plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby 

zajišťovaných společníkem nebo členy volených orgánů obchodní korporace pro 
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obchodní korporaci; vyslaného zaměstnance dle §95 ZoZ;  sezónního 

zaměstnance v §96 ZoZ; všechny případy v §97 ZoZ, např. stáže, výměnné 

programy mezi školami, držitelé víza za účelem strpění k pobytu apod. Dvě 

výjimky vyžadující získání povolení k pobytu upravuje také cizinecký zákon. 

Jedná se o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání nebo 

investování v §46 odst. 1 a §37 odst. 1 písm. b) CZ.
82

 Proces vydání a náležitosti 

žádosti o zaměstnaneckou kartu vedle povolení k zaměstnání jsou obdobné 

žádostem u předešlé výjimky ve formě volného přístupu na trh práce. Kromě 

žádosti o neduální zaměstnaneckou kartu však cizinec v tomto případě musí žádat 

ještě o samotné povolení k zaměstnání. Formulář žádosti o povolení k zaměstnání 

je dostupný na webových stránkách
83

 MPSV ČR. Žádost může být formálně 

podána až po oznámení volného pracovního místa krajské pobočce Úřadu práce 

ČR zaměstnavatelem. Pro cizince i zaměstnavatele je positivním faktem,  

že povinnost čekat až uběhne 30denní lhůta testu trhu práce, jako  

u zaměstnanecké karty, zde chybí. To nemění nic na tom, že Úřad práce ČR 

v některých případech vydávání povolení k zaměstnání sleduje z důvodu, zda není 

možné volné pracovní místo obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání
84

. 

Podání žádosti podléhá poplatku v částce 500 Kč. O povolení k zaměstnání 

vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR rozhodnutí. Povolení k zaměstnání je 

možné na žádost prodloužit, přičemž úřad při rozhodování o této žádosti přihlíží  

k situaci na trhu práce. 

2.6.3.3 Modrá karta a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance 

Tyto dva instituty mají několik společných jmenovatelů. Oba plní účel 

duálního povolení opravňující cizince dlouhodobě přebývat na území ČR  

a opravňují ho k výkonu zaměstnání. Oba typy těchto povolení jsou alternativami 

k obecné zaměstnanecké kartě v duálním režimu, jež jsou oprávněním 

k zaměstnání určeny ke zvýhodnění určité skupiny zahraničních pracovníků 

v jejich povolovacím procesu. Jinými slovy, s poukazem na pracovní migrační 

politiku,  má o pracovníky splňující podmínky jednoho z těchto režimů stát větší 

zájem než o pracovníky v režimu obecném. Oba instituty mají také původ 
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v evropských směrnicích, v čemž lze vypozorovat opět pozadí evropské řízené 

migrační politiky.  

Modrá karta je určena pro cizince s vysokou kvalifikací, kterou je 

v tomto případě ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání 

trvající alespoň 3 roky. Lze shrnout, že dokumenty a postup pro vyřízení modré 

karty se zásadně neliší od požadavků na vyřízení karty zaměstnanecké. Oproti 

zaměstnaneckým kartám je však důležité poukázat na nemožnost využití dohod  

o pracích konaných mimo pracovní poměr, ani smlouvu o smlouvě budoucí. 

Obsahově je modrá karta z hlediska cizince zajímavá, neboť zákon stanoví,  

že k získání modré karty je potřeba s cizincem uzavřít pracovní poměr minimálně 

na 1 rok trvání a minimální mzda podle současných pravidel činí částku  

44 256 Kč hrubého za měsíc.
85

 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena cizincům 

převáděným v rámci koncernu nebo nadnárodní společnosti, a to na pozici 

manažera, specialisty anebo zaměstnaného stážisty. Manažerem se dle zákona 

rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici.
86

 Jako specialista se pro účely 

cizineckého zákona rozumí cizinec, který má specializované znalosti, jež jsou 

zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace, který má 

potřebnou úroveň kvalifikace a zkušeností, případně je-li členem profesního 

sdružení, stanoví-li tak zákon.
87

 Konečně zaměstnaným stážistou je pak cizinec 

s dokončeným vysokoškolským vzděláním, který je převáděn za účelem kariéry 

nebo zaškolení, a kterému je vyplácena odměna.
88

 Proces podávání žádosti je 

obdobný jako v případech zaměstnanecké a modré karty. Zásadnější odlišností je 

absence povinnosti oznamovat volné pracovní místo Úřadu práce ČR, tudíž ani 

neprobíhá test trhu. Je to poněkud logické, neboť cizinec není přímo zaměstnáván 

na území ČR, nýbrž je vysílán zahraničním zaměstnavatelem. S tím také souvisí 

povinnost přiložit místo listiny prokazující budoucí zaměstnanecký vztah tzv. 

vysílací dopis s náležitostmi uvedenými v CZ
89

, doklad o tom, že cizinec byl před 

vysláním u zaměstnavatele zaměstnán po dobu nejméně 6 měsíců a doklad 
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prokazující vztah společností, mezi kterými má být cizinec vnitropodnikově 

převeden. Cizinecký zákon zná také institut karty vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského státu, díky kterému ČR cizincům uznává i karty 

vnitropodnikově převedených zaměstnanců vydaných v jiných členských státech.  

2.6.3.4 Sezónní zaměstnání a zácvik 

Instituty sezónního zaměstnání a zácviku mají společné to, že oba opravňují 

cizince k pobytu na základě víza za určitým účelem. V případě sezónního 

zaměstnání je výjimečně tímto pobytovým účelem zaměstnání, ke kterému se dále 

vyžaduje povolení k zaměstnání
90

. O tom je pojednáno již v podkapitole  

o pobytech cizinců v rámci krátkodobého i dlouhodobého režimu. Zácvik se pak 

realizuje na základě dlouhodobého víza za účelem ostatní, nikoliv zaměstnání. 

Cizinec, který je do ČR přiváděn v režimu zácviku, naopak žádné další povolení 

nepotřebuje. 

Režim zácviku je zjednodušeným režimem pracovních stáží. Vztahuje  

se tedy na případy založené na vyslání pracovníků, nikoliv zaměstnání. Cizinec 

v tomto případě zůstává po celou dobu zácviku v pracovněprávním vztahu se 

svým zahraničním zaměstnavatelem s tím, že je k české společnosti vysílán  

za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace pro účely dalšího zaměstnání  

u vysílajícího zaměstnavatele ze zahraničí. Zácvik může trvat maximálně  

6 měsíců. Na základě pověření cizineckým zákonem určila vláda svým 

usnesením
91

, že Svaz průmyslu a dopravy ČR bude posuzovat v jednotlivých 

případech splnění podmínek zácviku. Proces schvalování příslušného víza 

zajišťuje běžně MV ČR, specifickou součástí přikládaných dokumentů k žádosti  

o vízum však musí být dané posouzení o splnění podmínek Svazem průmyslu  

a dopravy ČR. Celý proces u dlouhodobého víza by neměl překročit 30denní 

lhůtu.
92

 

2.6.3.5 Vládní zjednodušující programy  

Vládní programy jsou přímým projevem aktivní řízené migrační politiky  

a reagují na dynamický vývoj v oblasti zahraniční zaměstnanosti na trhu práce 
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v ČR. Vzhledem k několikaleté tendenci vývoje k neustále vyšší potřebě 

zahraničních zaměstnanců na našem území vláda svými vnitřními předpisy 

reaguje na situaci na trhu práce a vytváří opatření, která směřují k co 

nejharmoničtějšímu fungování zahraniční zaměstnanosti s potřebami trhu. Níže je 

stručně pojednáno o aktuálních projektech, které realizují na podnět vlády 

konkrétní správní úřady ČR. 

Fast Track 

Gestorem projektu Fast Track je MPO ČR, které má na svých webových 

stránkách k dispozici manuál s podmínkami k využití Fast Track
93

. Podstatou 

projektu je dosažení časových úspor v rámci vnitropodnikového převedení 

zaměstnanců a členů statutárních orgánů již etablovaných zahraničních investorů 

na území ČR. Hlavní zjednodušení pro cizince by mělo tkvít v tom, že by celková 

doba povolovacího procesu o pobytové oprávnění neměla trvat déle jak 30 dní. 

Splnění podmínek pro zaměstnavatele je však zpravidla velice obtížné.
94

  

Welcome Package 

Gestorem je i v tomto případě MPO ČR, na jehož webových stránkách
95

 se 

dají najít všechny potřebné informace a dokumenty, včetně žádosti o zařazení, 

k využití tohoto programu. Podstatou projektu je dosažení časových úspor v rámci 

vnitropodnikového převedení zaměstnanců a členů statutárních orgánů  

do zahraničními investory nově zakládané společnosti na území ČR, a to za 

účelem přemístění know-how a úspěšného zahájení podnikání. Obecnou snahou je 

podpora tzv. start-upů, tedy příliv v tomto případě zahraničních investic  

do nových, nadějných projektů. Hlavní zjednodušení pro cizince je opět povinnost 

MV ČR rozhodnout o žádosti do 30 dnů od podání.  

Ukrajina 

I přesto, že ukrajinští zaměstnanci mají u českých zaměstnavatelů 

dlouhodobě dobrou pověst a ekonomicko-společenské aspekty tomu nasvědčují, 

v České republice jsou Ukrajinci jedni z nejpočetněji zastoupených skupin 

zahraničních pracovníků. Od toho se odvíjí snaha vlády vyjít vstříc jak českým 
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zaměstnavatelům, tak ukrajinským žadatelům o zaměstnání a vytvořit příznivé 

prostředí pro využívání „ukrajinské pracovní síly“ hned třemi vládními programy.  

Prvním z nich je tzv. Projekt Ukrajina (a Indie), který stanovil nejdříve 

zvláštní postupy pouze pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny,  

ale od konce roku 2018 byly rozšířené tyto postupy i na zaměstnance Indie. 

Gestorem tohoto projektu je MPO ČR. Informace o podmínkách zařazení 

zaměstnavatele do projektu a příslušné dokumenty jsou k dispozici na webu
96

 

MPO ČR. Podstatou projektu je zjednodušit postupy kvalifikovaným 

zaměstnancům z Ukrajiny a z Indie. Zjednodušení spočívá v tom, že české 

zastupitelské úřady v Kyjevě a Dillí sami kontaktují uchazeče o zaměstnání  

v co nejkratší době, takže ti si nemusí sjednávat schůzku a čekat na stanovený 

termín. Roční kvóta stanovená pro příjem pracovníků z každé ze zemí je 500 

osob. Tento projekt je významný především v oblasti zdravotnictví, kde částečně 

pomáhá s nedostatkem lékařů v českých nemocnicích. 

Na druhém místě se dá zmínit Režim Ukrajina, tj. režim zvláštního 

zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Hlavním gestorem je  

i v tomto případě MPO ČR a na jeho webových stránkách
97

 je k nalezení vše 

důležité o tomto režimu, včetně formulářů. V rámci režimu mohou žádat  

o povolení ukrajinští pracovníci, kteří budou v ČR vykonávat, dle znění 

aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ – ISCO, činnost na pracovní pozici 

zařazenou do hlavních tříd 4-8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. 

Režim je určený pro technické profese. Kvóta pracovníků na jeden rok je 

stanovena na 19 600 osob. Na úrovni vlády se hovoří o jejím zvýšení  

na dvojnásobek. Zjednodušení je obdobné jako v předešlém případě v tom,  

že cizinec je aktivně osloven přímo Generálním konzulátem ve Lvově. 

V rámci Ukrajiny je od roku 2018 aktivní také Projekt zemědělec, který 

je postaven na obdobných základech jako Režim Ukrajina, avšak oblastí, do které 

jsou zaměstnanci v rámci tohoto projektu přijímáni, je zemědělská a potravinářská 

výroba. Osoby přijaté v rámci projektu mají danou práci vykonávat déle než  
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6 měsíců a maximálně 1 rok. Jako roční kvóta je stanoveno přijetí až 1500 

pracovníků z Ukrajiny. 

Režim ostatní státy 

Díky trvalému nedostatku pracovníků na trhu práce se vláda rozhodla 

v průběhu roku 2018 zavést Režim ostatní státy nejdříve pro Mongolsko  

a Filipíny a od září stejného roku také pro Srbsko. Tento režim slouží k cílenému 

přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany těchto 3 zemí a tito 

občané by měli na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost  

(v hlavních třídách 4-8 Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO). Roční kapacita je 

v rámci tohoto projektu pro každou zemi 1000 pracovníků. Vzhledem k tomu,  

že se po vyčerpání měsíčního počtu možných žádostí přijímání zastavuje, netvoří 

se zde nekonečná fronta uchazečů, jako tomu je u Režimu Ukrajina. 

2.6.3.6 Přístup k zaměstnání cizinců s humanitárně založeným pobytem  

Závěrem je vhodné zastavit se u zaměstnávání osob v režimu dočasné 

nebo mezinárodní ochrany podle níže uvedených zákonů. V teorii je možné setkat 

se v souvislosti s touto oblastí často s pojmem „zaměstnávání uprchlíků“. Pojem
98

 

uprchlíka se však zdá být užší než status všech osob zasažených dále uváděnými 

zákony, a proto je na místě být opatrnější s užíváním tohoto pojmu. 

V případě zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, se cizinec 

požívající dočasné ochrany pro účely zaměstnání považuje za cizince  

s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců. Jak bylo řečeno 

výše, cizinci s trvalým pobytem podléhají výjimce volného přístupu na trh práce. 

Podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, může osoba žádat o mezinárodní 

ochranu ve formě azylu nebo doplňkové ochrany. Žadatel o mezinárodní ochranu 

nemůže být zaměstnán do 6 měsíců od podání žádosti o mezinárodní ochranu.  

Po uplynutí 6 měsíců už to možné je, ale je k tomu potřeba povolení
99

 

k zaměstnání. Osoba s již udělenou mezinárodní ochranou má volný přístup na trh 

práce a žádné povolení k zaměstnání nepotřebuje.
100
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3. Vysílání a agenturní zaměstnávání 

Výše byly nastíněny vedle přímého zaměstnání zahraničního pracovníka díky 

svým specifikům další formy výkonu závislé práce na území ČR, a to vysílání  

a agenturní zaměstnávání.  

Pojem vysílání je pojmem doktrinálním, neboť se v českém právním řádu 

neobjevuje jeho legální definice. S pomocí právních předpisů a teorie je možné jej 

blíže specifikovat, ač to není jednoduché. Díky tomu, že prvky základních 

pracovněprávních vztahů je třeba čím dál častěji měnit v důsledku vyžadované 

flexibility na pracovním trhu, v právní úpravě se vytvářejí instituty realizující 

takové změny. Pokud by se měl tedy pojem vysílání vymezit, je možné jej 

připodobnit k povaze změny základního pracovněprávního vztahu.
101

 

V případě vysílání na území ČR se jedná o dočasnou změnu místa výkonu 

závislé práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, která může být realizována 

dle českého ZP těmito instituty: dočasným přidělením zaměstnance 

zaměstnavatelem nebo agenturou práce, přeložením, anebo pracovní cestou. 

Stejně tak může probíhat vysílání z území ČR do zahraničí. 

Předmětem první kapitoly této části je analyzovat dočasné vysílání 

zahraničních pracovníků ve formě nadnárodního poskytování služeb ve smyslu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES (dále též „směrnice  

o vysílání“)
102

 do České republiky, a postavení zahraničních zaměstnanců  

na území ČR touto formou zaměstnaných. Podmínky zaměstnávání vysílaných 

zaměstnanců upravuje český zákoník práce, případně cizinecký zákon stanoví 

přístup k zaměstnání. I s ohledem na specifický nadnárodní prvek má ale zásadní 

vliv evropské právo, a to především zmíněná směrnice o vysílání. Podle její 

působnosti je první podkapitola zaměřena na vyslání zaměstnance 

zaměstnavatelem usazeným v EU. Specifický režim vysílání nastává při vyslání 

zaměstnance zaměstnavatelem usazeným ve třetích zemích. Od dočasného 

vysílání ve smyslu směrnice o vysílání je potřebné rozlišovat zahraniční pracovní 

cestu. Při zahraniční pracovní cestě zaměstnanec plní pouze pokyny svého 

zaměstnavatele, jejichž předmětem není poskytování služeb jako bezprostřední cíl 
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jeho práce, a nemusí se tudíž dodržovat podmínky stanovené výše zmíněnou 

směrnicí.
103

 

Obsahem druhé kapitoly je, vedle specifik dočasného vyslání agenturou práce 

v rámci nadnárodního poskytování služeb, také agenturní přidělení zahraničního 

zaměstnance českou agenturou práce. 

3.1 Vysílání pracovníků za účelem nadnárodního poskytování 

služeb v rámci EU na pracovní trh ČR 

3.1.1 Vysílání zaměstnavatelem usazeným v EU 

Vnitřní trh EU je postaven na svobodě pohybu pracovníků, svobodě 

usazování a svobodě poskytování služeb. Jeho cílem je tyto svobody zachovat  

a dále rozvíjet. 

Stejně jako u přímého zaměstnávání, tak i v případě vyslaných pracovníků 

do ČR zaměstnavatelem usazeným v členském státě EU, hrají tyto svobody 

zásadní roli. Na rozdíl od přímého zaměstnávání občanů EU v ČR, kde se 

uplatňuje svoboda pohybu pracovníků a svoboda usazování, se jedná v případě 

vysílání pracovníků především o svobodu poskytování služeb. Prostřednictvím 

svobody poskytovat služby v rámci EU je institut vysílání realizován. Podle 

ustanovení článku 56 SFEU a následujících je zajištěna svoboda podnikatele nebo 

společnosti poskytovat bez omezení služby i příjemci služeb usazenému v jiném 

členském státě. Tato ustanovení v sobě nesou nástroje sloužící k odstranění 

jakékoliv diskriminace na vnitřním trhu.  

Dočasné vysílání je zvláštním typem přeshraniční mobility a flexibility 

pracovních sil v rámci EU. Je institutem liberalizace služeb.
104

 Vysílající subjekt 

z jiného členského státu dočasně vysílá pracovníka na území ČR, přičemž mezi 

sebou mají nastavený základní pracovněprávní vztah, ale faktický výkon práce 

pracovníka probíhá na území ČR u subjektu hostujícího. Nastává zde případ  

s mezinárodním prvkem v rámci pracovněprávního vztahu. V takovém vztahu je 

nutné určit rozhodné právo pro aplikaci pracovních podmínek, které jsou 

v každém členském státě odlišné. Zároveň je zájem na zachování rovnosti 

pracovních podmínek pracovníků vykonávajících stejnou práci na stejném místě. 
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Pokud by se nešlo takové rovnosti naproti, docházelo by také k nežádoucímu tzv. 

sociálnímu dumpingu. Sociální dumping by nastal ve chvíli, kdyby zaměstnavatel 

vysílal pracovníky ze státu s nižšími pracovními standardy, které by pro něj 

představovaly menší náklady, do státu s vyššími sociálními standardy,  

kde by náklady ostatních zaměstnavatelů byly úměrné vyšším standardům.  

Ona nerovnost by pak narušovala trh hostitelského státu. To byly hlavní podněty 

k zakotvení institutu vysílání do evropské úpravy, a to i vlivem judikatury 

Soudního dvora EU, který rozhodoval na konci minulého století některé nejasné 

záležitosti na vnitřním trhu. 

Směrnice 96/71/ES o vysílání 

Pro úpravu dočasného vysílání pracovníků v rámci nadnárodního 

poskytování služeb, s hlavními cíli zachování a rozvíjení svobody pohybu služeb 

a stanovení a ochrany práv pracovníků v rámci vztahů vznikajících při vysílání, 

byla přijata směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků.  

V souvislosti s výkladem směrnice o vysílání je dále používán pojem 

„podnik“ nikoliv ve významu českého práva, ale ve světle směrnice o vysílání, 

kde se rozumí podnikem vysílající nebo hostitelský subjekt.  

Z pohledu místní působnosti se směrnice vztahuje na podniky usazené  

v některém členském státě, které vysílají v rámci nadnárodního poskytování 

služeb pracovníky na území jiného členského státu. Nevztahuje se na podniky 

obchodního loďstva a posádky. Dle čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES může vysílání 

pracovníků probíhat na území členského státu, tedy ČR, ve třech specifických 

formách v rámci věcné působnosti:  

1. Vysílající podnik z některého členského státu dočasně vyšle svého 

zaměstnance na vlastní účet a pod svým vedením na území ČR na základě 

obchodněprávní smlouvy uzavřené s hostujícím podnikem z ČR, pro který 

jsou služby určeny, jestliže po dobu vyslání existuje pracovněprávní vztah 

mezi vysílajícím podnikem a zaměstnancem. 

2. Vysílající podnik dočasně vyšle zaměstnance v rámci koncernu na území 

ČR, jestliže po dobu vyslání existuje pracovněprávní vztah mezi 

vysílajícím podnikem a zaměstnancem.  
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3. Agentura práce podle práva členského státu s povolením v ČR dočasně 

vyšle svého zaměstnance k uživateli v ČR, jestliže po dobu vyslání 

existuje pracovněprávní vztah mezi agenturou a zaměstnancem z ČR nebo 

z EU. 

V rámci osobní působnosti se úprava směrnice vztahuje na vyslaného 

pracovníka, který po omezenou dobu vykonává práci na území jiného státu  

než státu, ve kterém obvykle pracuje. S odkazem na judikaturu SDEU, ze které se 

takový výklad vyvinul, se směrnice vztahuje, kromě občanů EU, také  

na příslušníky třetích států. Vyplývá to ze samé podstaty celého vysílání, 

vycházejícího ze základní svobody poskytování služeb. Jednoznačně není zájem 

na tom omezovat poskytování služby vysílajícího podniku tím, že se mu budou 

klást překážky ve smyslu administrativní a finanční zátěže ze strany hostujícího 

podniku, způsobené nepřiměřenými opatřeními vůči příslušníkům ze třetích zemí. 

Například v rozsudku SDEU Komise vs. Lucembursko
105

 lze srovnat postavení 

cizince při vysílání v rámci členských států EU, ve kterém Soudní dvůr EU již  

po několikáté připomněl, že vnitrostátní právní úprava, která podmiňuje 

poskytování služeb na státním území podnikem usazeným v jiném členském státě 

vydáním správního povolení cizinci, představuje omezení této svobody ve smyslu 

článku 56 SFEU. To ovšem neznamená absolutní zamezení členskému státu 

vlastní regulace vstupů, pobytů a přístupu k zaměstnání příslušníkům ze třetích 

zemí. Vzhledem k tomu, že směrnice o vysílání v preambuli stanoví, že jejími 

ustanoveními nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy členských států regulující 

vstupy, pobyty a přístup k zaměstnání pro pracovníky ze třetích zemí, nelze 

předpokládat, že budou mít cizinci na základě vysílání z členských států zcela 

volný přístup k zaměstnání. Dle výkladů z rozhodnutí SDEU lze učinit závěr,  

že nic není černobílé, avšak „musí se zkoumat, zdali jsou vnitrostátní omezení 

volného pohybu služeb ve shora nastíněném smyslu odůvodněným cílem obecného 

zájmu, a zda jsou skutečně nezbytná k tomu, aby byl efektivně a za použití 

vhodných prostředků sledován cíl vysílání.“
106

 Kromě toho je nutné brát v potaz, 
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zdali se jedná o službu na vnitrostátní úrovni, či nikoliv. O podmínkách přístupu 

příslušníka ze třetích zemí v rámci vysílání na území ČR je pojednáno níže. 

Analýza forem věcné působnosti je důležitá ke zjištění specifik postavení 

zaměstnanců u těchto některých forem vysílání. Značná specifika v sobě nese třetí 

způsob, a to formou agenturního zaměstnávání, o kterém je pojednáno ve druhé 

kapitole této části. Pro aplikaci ochrany zaměstnanců zavedené směrnicí  

o vysílání je nutné, aby bylo především: 

„ …vysílání vysíláním ve smyslu nadnárodního poskytování služeb.“ 

Hlavními znaky dočasného vysílání je samotná dočasnost poskytování 

služeb. Není stanovena žádná omezená doba dočasného vyslání, ale obecně 

z judikatury lze dovodit, že časový úsek dočasnosti by měl být ohraničený. Jinými 

slovy zaměstnanec musí pracovat po nějakou dobu v členském státě u vysílajícího 

podniku a po ukončení vysílání se vrátit zpět k práci do podniku, kde obvykle 

pracuje. Poskytování služeb musí samozřejmě být přeshraniční záležitostí mezi 

členskými státy. Dále je nutná existence pracovněprávního vztahu mezi 

vysílajícím podnikem a zaměstnancem, anebo faktický výkon práce zaměstnance 

u (pro) hostující podnik.  

Jak již bylo řečeno, vedle zajišťování svobody služeb má evropská úprava 

především zajistit stejné pracovní podmínky vysílaných zaměstnanců.  

Ať už kvůli fungování volného vnitřního trhu Unie, nebo kvůli rovnosti 

zaměstnanců pracujících ve stejný čas na stejném místě. Proto směrnice stanovila 

tzv. tvrdé jádro taxativně vymezených pracovních podmínek, které měly členské 

státy povinnost inkorporovat do svých vnitrostátních právních řádů, pokud jsou 

součástí jejich vnitrostátní úpravy, včetně všeobecně použitelných kolektivních 

smluv. Tyto podmínky byly v rámci úpravy ČR inkorporovány do § 319 ZP.  

Na zaměstnance vyslaného do ČR se vztahuje úprava pracovních podmínek, 

pokud jde o: 

a) maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku, 

b) minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část, 
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c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci 

přesčas, 

d) bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

e) pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí,  

a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců, 

f) rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace, 

g) pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání.
107

 

Podmínky vnitrostátní právní úpravy ČR se pak nepoužijí, je-li úprava 

vyplývající z právních předpisů členského státu, ze kterého byl zaměstnanec 

vyslán, pro tohoto zaměstnance výhodnější. Výhodnost se má pak posuzovat 

samostatně u každého pracovněprávního vztahu individuálně.  

Pro specifické situace poté z právní úpravy vyplývají různé výjimky. 

Typicky, pokud vysílání nepřesáhne určitou stanovenou dobu nebo se vztahuje  

na specifické druhy činností. Ustanovení §319 písm. b) a c) ZP se nepoužijí, 

jestliže doba vyslání zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního 

poskytování služeb v České republice nepřesáhne celkově dobu 30 dnů  

v kalendářním roce.  

Směrnice upřesňující směrnici o vysílání 

Ve vztahu ke zmíněné směrnici byla v roce 2014 přijata tzv. směrnice  

o směrnici, směrnice 2014/67/EU, jejímž cílem je stanovit společný rámec  

pro příslušná ustanovení, opatření a kontrolní mechanismy nezbytné pro lepší  

a jednotné provádění, uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES v praxi, 

včetně opatření k zamezení a potrestání jakéhokoli zneužití a obcházení 

příslušných právních předpisů.
108

 

Směrnice novelizující směrnici o vysílání 

V červnu minulého roku pak byla přijata směrnice 2018/957
109

,  

jež od roku 2020 změní podmínky postavení vysílaných zaměstnanců. Cílem nové 

úpravy směrnice je opět o něco více usnadnit nadnárodní poskytování služeb 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se 

mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 
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vysílání pracovníků a současně při tom zajistit spravedlivou soutěž a dostatečná 

práva pro pracovníky se zachováním svobody volného pohybu služeb. Směrnice 

vyhodnotila dosavadní judikaturu a praxi týkající se vysílání zaměstnanců  

a provedla patrné změny ve prospěch jejich vyšší ochrany. Obecně se z režimu 

minimální ochrany částečně vstupuje do režimu stejné ochrany ve vztahu  

k vysílaným a domácím zaměstnancům. Příkladem je vyšší přiznaná odměna 

vyslanému zaměstnanci v hostitelské zemi, a to taková, jakou má kmenový 

zaměstnanec. Jinými slovy by mělo dojít změnou směrnice k narovnání odměny 

vyslaných a domácích pracovníků na obdobnou úroveň. Nová směrnice ze své 

působnosti také explicitně vyjímá, pro svou specifičnost a problematické právní 

otázky, oblast mezinárodní dopravy, která bude upravena ve speciálním 

legislativním balíčku vztahujícím se k dané problematice. 

Přístup vyslaného cizince k zaměstnání 

Má-li být zaměstnanec ze třetí země vyslaný zaměstnavatelem usazeným 

v EU na území ČR, tj. pokud vyslání naplňuje znaky vysílání (ve smyslu směrnic 

o vysílání, Smluv a judikatury SDEU), právní předpisy ČR stanoví, za jakých 

podmínek je cizinec oprávněn pobývat a pracovat na území ČR. Pak teprve může 

vyslaný cizinec působit na českém trhu práce jako zaměstnanec. Jak bylo výše 

uvedeno, opatření členského státu (zde jde o pobytová oprávnění a povolení 

k zaměstnání) nesmí být nepřiměřená ve vztahu k hlavním cílům Unie  

a směrnicím o vysílání. 

Na režim vyslání pod 3 měsíce se ze zákona o pobytu cizinců vztahuje § 

18 písm. d) bod 5, „cizinec může pobývat na území přechodně bez víza,  

je-li držitelem dokladu o povolení k pobytu na území jiného smluvního státu  

a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce“. Pro pobyt přesahující 3 měsíce 

musí cizinec získat platné pobytové oprávnění vydané dle CZ, čímž je prakticky 

nejčastěji zaměstnanecká karta v neduální formě.  

Ohledně oprávnění k výkonu práce se dle § 98 písm. k) ZoZ stanoví jedna 

z výjimek: „Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje  

k zaměstnání cizince, který byl vyslán na území České republiky v rámci 

poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě Evropské 

unie.“ Důležité v takovém případě je, že se jedná o službu, a tudíž zaměstnanci, 
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prostřednictvím kterých je služba realizována, neusilují o vstup na trh práce ČR, 

viz srovnání v ustálené judikatuře SDEU
110

. Zde je třeba upozornit na to,  

že „nadnárodní poskytování služeb“ ve smyslu směrnic o vysílání, má širší 

rozsah, než „poskytování služeb“ dle §3 českého zákona o volném pohybu 

služeb
111

, jenž stanoví, že: „…službou se rozumí poskytování jakéhokoliv plnění 

mimo výkon závislé práce.“ Srovnání, jak dostupná česká judikatura přistupuje 

k definici poskytování přeshraničních služeb, ukazuje rozsudek
112

 Krajského 

soudu v Praze ze dne 10. 4. 2017, kde soud vyslovil dvě argumentační roviny 

zkoumání povahy služby – musí se jednat o vymezenou konkrétní činnost 

(například provedení díla) a je třeba, aby byly zaměstnavateli zachovány 

materiální znaky závislé práce ve smyslu organizování, řízení a kontroly práce 

zaměstnance. Z toho lze dovodit, že dle §95 ZoZ se vyžaduje povolení 

k zaměstnání v případě agenturního zaměstnávání ve smyslu pronájmu pracovní 

síly. Podobně by se mělo vyžadovat v případě zahraniční obdoby dočasného 

přidělení dle §43a ZP, které nevykazuje znaky činnosti v podobě poskytnutí 

služby. Tomu nasvědčuje také úprava v podobné situaci v případě karty 

vnitropodnikově převedeného zaměstnance dle §42k CZ, jež se však vztahuje 

pouze na manažery, specialisty a zaměstnané stážisty.  

Praxi vysílání příslušníků třetích zemí podniky usazenými v EU 

v posledních letech, důsledkem nedostatečné informovanosti podnikatelů, ale také 

nepřehledné, a mnohdy nejasné legislativy provází mnoho problémů. Ze slov 

odborníků několika relevantních úřadů jako je MV ČR, Státní úřad inspekce práce 

nebo Policie ČR vyplynulo, že často samotné vysílání končí dříve, než začne, 

neboť se o vysílání vůbec nejedná v důsledku nenaplnění základních podmínek 

vysílání. V souvislosti se subjekty, které zaměstnance vysílají, totiž často jde  

o tzv. schránkové společnosti, které ve skutečnosti nevykonávají žádnou 

podstatnou hospodářskou činnost na území členského státu, a z toho důvodu  

o vysílání z povahy věci jít ani nemůže.  
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3.1.2 Vysílání zaměstnavatelem usazeným mimo EU 

Co se týká vyslaných zaměstnanců podniky usazenými mimo členské státy 

EU, směrnice 96/71/ES se dotýká okrajově toho, že jejími ustanoveními nejsou 

dotčeny ani dohody uzavřené EU se třetími zeměmi, ani právní předpisy 

jednotlivých členských států, týkající se přístupu poskytovatelů služeb ze třetích 

států na jejich území, a že se nedotýká ani vnitrostátních právních předpisů, 

upravujících podmínky vstupu, pobytu a přístupu k zaměstnání pro pracovníky  

ze třetích zemí. Ve svém článku 1 odst. 4 pak směrnice stanoví, že podnikům 

usazeným mimo EU nesmí být poskytováno lepší zacházení než podnikům 

usazeným v některém členském státě EU. Z toho lze dovodit, že členské státy by 

měly při takovýchto dočasných vysláních zaměstnanců ze třetích zemí do EU 

vyžadovat podmínky tvrdého jádra ve smyslu směrnice o vysílání. Pokud by tomu 

tak nebylo, došlo by k sociálnímu dumpingu na vnitřním trhu EU a k porušení 

základních podmínek hospodářské soutěže podnikatelských subjektů. Kromě toho 

vyplývá z nařízení EU Řím I.
113

, že by v této modelové situaci měli 

zaměstnavatelé, vysílající zaměstnance z třetích zemí, dodržovat imperativní 

normy v hostitelském státu. Jde o normy, na kterých musí hostitelský stát vždy 

trvat bez ohledu na to, jakým právem se spravuje příslušný pracovněprávní vztah. 

Typicky to bude v ČR dodržování cizineckého zákona, zákona o zaměstnanosti a, 

jak bylo řečeno, také dodržování pracovních podmínek tvrdého jádra.
114

 Dle § 95 

ZoZ se vyžaduje u takto vyslaného cizince povolení k zaměstnání. Pro pobyt musí 

cizinec získat platné pobytové oprávnění vydané dle CZ. 

Česká fyzická nebo právnická osoba před uzavřením smlouvy, na jejímž 

základě má být cizinec vyslán zahraničním zaměstnavatelem, je povinna projednat 

s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR počty a profese vysílaných 

cizinců a dobu jejich vyslání. Tato osoba také žádá o povolení k zaměstnání  

pro vysílané cizince a je odpovědná za to, že tito cizinci mají oprávnění k pobytu  

na území ČR. 
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3.2 Agenturní zaměstnávání 

Poslední ze třech uvedených forem výkonu závislé práce, která se může 

realizovat jak formou zaměstnání cizince a občana EU, tak jejich vysláním,  

je agenturní zaměstnávání agenturami práce.  

Úvodem je vhodné zmínit důležité specifikum agenturního zaměstnávání, jež,  

ač nenaplňuje všechny znaky závislé práce typickým způsobem, tj. zaměstnanec ji 

vykonává „…jménem zaměstnavatele, osobně…“, tak zákoník práce ve svém 

§307a explicitně stanoví, že se za závislou práci považuje i tato forma výkonu 

zaměstnání. 

Ponechá-li se stranou běžné zaměstnávání kmenových zaměstnanců 

v agenturách práce, zákon o zaměstnanosti uvádí agenturní zaměstnávání jako 

jednu z forem realizace zprostředkování zaměstnání, tj. zaměstnávání fyzických 

osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele. Uživatelem se zde rozumí jiná 

právnická a fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.
115

  

Zprostředkování zaměstnání a postavení agentur práce upravuje zákon  

o zaměstnanosti, stejně tak jako specifika spojená s agenturním zaměstnáním 

cizinců. Zákoník práce určuje pracovní podmínky zaměstnanců přidělených  

k uživateli a zákon o pobytu cizinců stanoví výjimky související s pobytovými 

režimy ve spojení s agenturními zaměstnanci. Ve vztahu k postavení občanů EU  

a cizinců na trhu práce ČR je možné, v souvislosti s dočasným přidělováním 

českou agenturou práce k uživateli v ČR, mluvit o agenturním zaměstnávání 

s cizím prvkem. Jedná se o případ, kdy agentura práce z ČR uzavře pracovní 

poměr nebo dohodu o pracovní činnosti se zahraničním zaměstnancem na území 

ČR za účelem výkonu práce u českého uživatele.  

V případě formy vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování 

služeb agenturou práce ze zahraničí pak lze hovořit nejen o formě s cizím 

prvkem, ale také s přeshraničním charakterem. Pokud je zahraniční zaměstnanec 

svým zahraničním zaměstnavatelem vyslán k výkonu práce do ČR na základě 

smlouvy s českým uživatelem a obsahem takové smlouvy je pronájem pracovní 

síly  

za úplatu, jedná se o dočasné přidělení zaměstnance zahraniční agenturou 

                                                 
115
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77 

práce.
116

 Od této situace je nutné odlišovat případ, kdy zahraniční agentura 

dočasně přiděluje zaměstnance usazeného v ČR na českém trhu práce s aplikací 

volného přístupu cizince na český trh práce.
117

 

Agenturní zaměstnávání může mít přeshraniční charakter, a to převážně 

díky zájmu na zachování a rozvíjení nadnárodní spolupráce v rámci poskytování 

služeb ve formě vyslání pracovníka agenturou práce ze zahraničí do ČR. Na unijní 

úrovni byla, zejména k naplnění tohoto cíle, přijata úprava agenturního 

zaměstnávání ve výše zmíněné směrnici o vysílání. Směrnice o vysílání v bodě 

(19) své preambule výslovně stanoví, že neukládá právní uznání existence agentur 

práce na území členských států, ale připouští to. Existenci agentur členských států 

tak uznává ustanovení § 14 odst. 4 ZoZ, které jim přiznává právo 

zprostředkovávat zaměstnání dočasně a ojediněle s povolením vykonávat takovou 

činnost v ČR. V souladu s úpravou směrnice o vysílání se při agenturním vysílání 

vztahují na zahraničního pracovníka pracovní podmínky tvrdého jádra v § 319 

ZP, pouze v případě minimální mzdy a délky dovolené se u agenturního 

zaměstnávání ustanovení nepoužijí, pokud doba vyslání nepřesáhne 30 dnů.  

Za účelem ochrany pracovních podmínek zaměstnanců formou agenturního 

zaměstnávání byla přijata také přímo směrnice upravující agenturní zaměstnávání 

2008/104/ES
118

. Tato směrnice stanoví v bodě (14) preambule, že „základní 

pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání týkající se zaměstnanců agentur 

práce by měly být přinejmenším stejné jako podmínky, jež by se na tyto 

zaměstnance vztahovaly, pokud by je uživatel zaměstnal na stejném pracovním 

místě.“ Ve smyslu směrnice se základními pracovními podmínkami  

a podmínkami zaměstnávání rozumí podmínky upravené v obecně závazných 

právních předpisem státu, týkající se délky pracovní doby, práce přesčas, 

přestávek, doby odpočinku, nočních prací, dovolených a svátků a odměňování. 

Český ZP podobně inkorporoval povinnost agentury a uživatele zajistit,  

aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší 

než podmínky srovnatelného zaměstnance. Dále zákoník práce stanoví,  

že agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce  
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u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 

Z tohoto pravidla zná právní úprava výjimky. Tou nejdůležitější je možnost 

přidělení v tom případě, pokud o to sám zaměstnanec požádá.  

V roce 2017, s novelou zákona o zaměstnanosti, přišly významné změny 

v oblasti agenturního zaměstnávání cizinců v ČR. Reakce přišla především 

s nedostatkem pracovníků na českém trhu práce a potvrdila trend liberalizace 

zahraniční zaměstnanosti poslední doby. S účinností od 29. 7. 2017 byl odstraněn 

zákaz dočasného přidělování cizinců s pracovním oprávněním agenturami práce  

k uživateli.
119

 Z §66 ZoZ zmizela poslední věta: „Agentura práce nemůže 

dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána 

zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení  

k zaměstnání.“ Vedle toho však platí nařízení
120

 vlády stanovující druhy prací, 

které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce  

u uživatele zprostředkovávat. Jedná se o druhy prací, k jejichž výkonu postačuje 

nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou, a prací, které 

nejsou uvedeny v příloze k nařízení.  

Jak je v kapitole o vysílání naznačeno, v rámci nadnárodního poskytování 

služeb je vždy na okolnostech daného případu, zda je obsahem právního vztahu 

poskytování konkrétní služby nebo zda se jedná o pouhý pronájem pracovní síly. 

Od toho se pak odvíjející povinnost cizince opatřit si pracovní povolení.  
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4. Vybrané problémy z praxe zaměstnávání cizinců  

Pokud zaměstnání cizince postrádá některou z výše uvedených podmínek 

přístupu k zaměstnání, jedná se pravděpodobně o nelegální práci  

dle § 5 písm. e) ZP. Těmito podmínkami je především oprávnění k pobytu  

a oprávnění k zaměstnání. Pokud je práce vykonávána bez některého z takových 

oprávnění, a jsou-li tato oprávnění vyžadována, jedná se o nelegální práci. 

V podkapitole týkající se přístupu cizince k výkonu zaměstnání bylo však 

naznačeno, že je nutné brát ohled nejen na povinnost mít tato oprávnění, ale také 

vykonávat práci v souladu s těmito oprávněními. Typicky oprávnění k zaměstnání 

ve formě duálních karet, ale i povolení k zaměstnání, je vydáváno ke konkrétnímu 

pracovnímu místu – ke konkrétnímu zaměstnavateli, druhu práce a místu výkonu 

práce. Pokud je práce vykonávána s tímto v rozporu, jedná se též o nelegální 

práci. 

Specifické, sekundární problémy vznikají nenaplněním příslušných forem 

zaměstnávání, různá obcházení zákona při vysílání cizinců na území ČR apod. 

Důsledkem je pak právě neexistence příslušných oprávnění cizince, anebo výkon 

práce v jejich rozporu. Faktem je, že často se cizinec stane obětí podnikatelské 

aktivity společností, které si cizince předávají na hraně zákona, a nejvíce na to 

doplatí samotný cizinec. Zaměstnanci, ale i zaměstnavateli pak hrozí vysoké 

pokuty. Zaměstnanci, kromě pokuty ve výši částky 100 000 Kč, hrozí také 

vyhoštění, a to až na 5 let.  

Důsledkem nedostatku zaměstnanců na českém trhu práce se podnikatelé 

v praxi, mnohem častěji než dříve, uchylují k nelegálním praktikám, na jejichž 

základě jsou schopni získat pracovní sílu ze zahraničí. V následující kapitole jsou 

pojmenovány některé problémy, které se ukazují v souvislosti s nejaktuálnější 

problematickou oblastí zaměstnávání cizinců - vysíláním. 

Ukrajinští pracovníci a polská víza 

O problému ukrajinských pracovníků působících nelegálně na českém trhu 

práce se začalo mluvit po aféře společnosti Velká Pecka s.r.o., jež provozuje 

internetový obchod Rohlik.cz, u které našel při kontrole v březnu roku 2017 

správní orgán problém u 85 ukrajinských pracovníků. Stejný problém však nebyl 

zdaleka jen u této společnosti. 
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Obecně lze říci, že příslušníci Ukrajiny měli mnohem jednodušší přístup  

na český trh práce v Polsku, než jak tomu bylo v ČR. Objevovaly se jich tam  

i statisíce ročně. To se ve spojení s institutem vysílání a s poskytováním služeb 

v rámci svobody v EU rozhodli čeští zaměstnavatelé využít. Mnohdy ani sami 

nevěděli, že se jedná o postup za hranicí zákona.  

Od doby, kdy se incident v provozovně Rohliku.cz udál, a zaměstnanci byli 

vyhoštěni z území ČR, postupně dobíhají spory jednotlivých vyhoštěných 

zaměstnanců, jež se dostali, od odvolání k prvostupňovému orgánu, přes následné 

žaloby k Městskému soudu v Praze, až k Nejvyššímu správnímu soudu ČR. 

Pozadí sporu pracovníka Velké Pecky s.r.o. proti Policii ČR 

Každý případ měl většinou obdobný průběh. Pracovník přišel z Ukrajiny  

do Polska a opatřil si platné povolení k zaměstnání, které bylo vázáno  

na společnost „A“ v Polsku. (Jeho jednodušší přístup na trh práce v rámci EU.)   

V návaznosti na to společnost „A“ k pracovní smlouvě ještě týž den  

nebo v nejbližších následujících dnech přidala dodatek se změnou uzavření 

smlouvy o tom, že zaměstnanec bude vyslán k výkonu práce do společnosti „B“ 

v ČR, přičemž tyto dvě společnosti uzavřely mezi sebou smlouvu o přeshraničním 

poskytování služeb na celý jeden rok. (Ve skutečnosti agenturní zprostředkování.) 

Třetí společnost – Velká Pecka s.r.o., v konkrétním shora uvedeném případě,  

pak uzavřela se společností „B“ rámcovou smlouvu o dílo. (Řetězení smluvních 

vztahů a zastřené agenturní zaměstnávání.) 

V konkrétní projednávané věci
121

 žalobce, příslušník Ukrajiny Y. K., byl 

dne 9. 3. 2017 kontrolován v provozovně Rohlik.cz ve společnosti Velká Pecka 

s.r.o. při výkonu práce balení zboží. Předložil kontrolujícímu správnímu orgánu 

cestovní doklad s polským vízem typu D s platností od 25. 1. 2017 do 20. 7. 2017 

s délkou pobytu na 177 dnů, se vstupním razítkem s datem 27. 2. 2017. Žádné 

další dokumenty opravňující jej k výkonu práce předloženy nebyly. 

V rámci vyjádření při kontrole Y. K. uvedl, že do ČR přicestoval z Polska 

na služební cestu po tom, co v Polsku pracoval od 28. 2. do 7. 3. 2017 jako dělník 

na stavbě u společnosti, nevěděl však, pro jakou společnost, a dále uvedl,  

že žádnou smlouvu nepodepisoval. Poté ho kontaktoval rusky mluvící muž s tím, 
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že může jít pracovat do ČR, načež byl 7. 3. 2017 převezen do Prahy, a již 

následující den do provozovny Rohlik.cz. Práci mu zadával a kontroloval muž 

jménem Ž. Pracovník Y. K. smlouvu neměl, ale Ž. mu slíbil, že mu zařídí 

povolení k zaměstnání a že mu opatří i smlouvu.  

Y. K. bylo uloženo prvostupňovým správním orgánem vyhoštění z důvodu,  

že vykonával práci na území ČR, aniž by k tomu měl povolení k zaměstnání.  

Žalobce v rámci odvolání předložil až dodatečně několik dokumentů, 

které měly prokazovat to, že byl vyslán svým polským zaměstnavatelem „A“ 

v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě – 

pracovní smlouvu a dodatek o změně pracovní smlouvy. Odvolání bylo zamítnuto 

na základě důvodů svědčících proto, že se žalobce snažil dodatečně a účelově 

podřadit pod výjimku danou § 98 písm. k) ZoZ.  

Proti meritornímu rozhodnutí podal žalobce žalobu k Městskému soudu 

v Praze s odkazem na to, že byl vyslán svým zaměstnavatelem společností „A“  

za účelem poskytování služeb a vztahuje se na něho § 98 písm. k) ZoZ. Městský 

soud tuto žalobu zamítl jako nedůvodnou s posouzením, že se jedná, ve vztahu 

k dodatečně předložené dokumentaci a dalším okolnostem, o účelové jednání  

a že jde ve skutečnosti o agenturní zaměstnávání, na což nelze aplikovat 

ustanovení o volném vstupu na trh práce. 

V rámci kasační stížnosti si NSS ČR stanovil okruh sporných otázek. 

Uvedl, že není otázkou, zda polský zaměstnanec pracoval na území ČR nebo ne, 

neboť prokazatelně závislou práci v provozovně české společnosti vykonával. 

Otázkou nebyly ani formální náležitosti, které by připouštěly naplnění výjimky 

ZoZ v §98 písm. k) – neboť byly předloženy, byť dodatečně, a je nutno posoudit, 

za jakých okolností případu. Spornou otázkou zůstávalo, zda žalobce práci 

vykonával pro svého polského zaměstnavatele, který jej na území ČR pouze 

vyslal k poskytování konkrétní služby, nebo zdali se naopak jednalo o poskytnutí 

pracovní síly agenturou práce, s cílem začlenění žalobce na český trh práce. 

Nejcitlivější a nejspornější se pak zdá k posouzení otázka, zdali pan Ž. byl 

koordinátorem společnosti „A“, jak tvrdí žalobce. 
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Nejvyšší správní soud ČR dospěl ke stejnému závěru jako městský soud,  

a sice, že výjimka se volného vstupu na trh práce na tento případ, kdy se jedná  

o agenturní zaměstnávání, nepoužije. K názoru se přiklonil zejména z důvodu, že: 

 Formální pracovní smlouva - změna místa výkonu práce nastala ve stejný 

den, kdy se uzavřela pracovní smlouva u vysílajícího, a není 

pravděpodobné, že u zaměstnavatele může nastat takto náhlá hospodářská 

potřeba zaměstnance vyslat. Potřebě vyslání neodpovídá ani krátký čas 

působení u údajného vysílajícího, nevytvoření vazby k němu, neprokázání 

výkonu práce u tohoto zaměstnavatele. Okolnosti nenasvědčující tomu,  

že u vysílajícího vykonával svou hlavní činnost.  

 Nebylo prokázáno ani to, že pan Ž. byl koordinátorem společnosti „A“.  

 Z okolností případu je pravděpodobná účelovost smluvní dokumentace.  

 Řetězení smluvních vztahů. 

 Podobné názory a závěry v obdobných případech NSS ČR vyjádřil již 

v obdobných případech. 

Podobné případy ukazují několik problémů: 

Zastřené zprostředkování zaměstnání – agentury práce s povolením nebo 

subjekty bez povolení agentur práce uzavírají nejčastěji smlouvu o dílo, aby tím 

zastřely, že ve skutečnosti mezi nimi jde o plnění pracovněprávního závazku. 

Obdobně se o zastřený pracovněprávní vztah může jednat v případě závislé 

činnosti vykonávané na formálním uzavření smlouvy dle živnostenského 

zákona
122

. 

Řetězení společností – správní orgány mají ztížené postavení při prokazování 

skutečností. V oblasti vysílání je přitom velice důležité zjistit všechny okolnosti 

případu a citlivě posoudit. 

Restriktivní pracovní migrační politika ze strany ČR - postupně se 

v legislativě pracuje na zjednodušení přístupu pracovníků s nižší kvalifikací na trh 

práce. 
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Na nastavenou politiku doplácí nejvíce cizinec – často se cizinci 

nevyplácí mzdy, nedodržují se minimální pracovní podmínky v rámci jeho 

výkonu práce a vyhošťuje se bez milosti i s ohledem na to, že je v rámci postavení 

slabší strany podnikatelem často zneužívaný. 
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5. Závěr 

Při snaze získat ucelený pohled na oblast postavení zahraničních pracovníků 

na trhu práce v ČR ve světle vytyčeného cíle této diplomové práce, kde mají 

naprosto odlišné režimy jak občané EU, tak cizinci, kde zasahuje  

do problematiky jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní část pracovního práva, 

kde je nutné zabývat se vedle pracovního práva správním právem, právem 

sociálního zabezpečení, cizineckým právem, a do toho všeho vstupují nadnárodní 

právní úpravy, a dokonce v případě vysílání pracovníků, i národní úpravy jiných 

členských států, skutečně není jednoduché v rozumném rozsahu shrnout 

smysluplně, byť to nejpodstatnější v celé komplexnosti.  

Z těchto důvodů v práci nebylo zohledněno mnoho dalších zajímavých 

oblastí a právních institutů relevantní úpravy pro postavení zahraničních 

pracovníků na trhu práce. V práci mohlo být pojednáno v rámci přístupu 

zahraničního pracovníka na trh práce ČR, vedle jeho vstupu, pobytu na území ČR 

a jeho oprávnění k zaměstnání, také o jeho možnostech dalšího působení na trhu 

práce, potažmo na území ČR neboli možnosti dalšího usazení na území ČR. 

Stejně tak by bylo zajímavé zmínit problematiku uznávání odborných kvalifikací 

a zabývat se přístupem na trh práce u jednotlivých odborných činností. V oblasti 

cizinců by bylo možné více se věnovat také jednotlivým programům 

zvýhodňujícím některé preferované skupiny cizinců na území ČR, anebo věnovat 

pozornost sociálnímu zabezpečení a daňovému nastavení v rámci zahraniční 

zaměstnanosti.  

Vedle právního nastavení problematiky se v rámci zkoumané oblasti musí 

brát ohled také na mnoho okolních faktorů jak sociálních, tak ekonomických.  

A z tohoto by mohla být věnována v rámci tématu větší pozornost také migrační 

politice, neboť je třeba zabývat se příčinami jednotlivých jevů na trhu práce  

a navrhovat funkční, komplexní řešení, která nemají krátkodobou povahu. 

S ohledem na výše vymezený cíl, podává analýza vstupů, pobytů a oprávnění 

k zaměstnání, především ve druhé systematické části práce, náhled  

na problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků od samotného nutného 

základu k pochopení problematiky, což bylo záměrem. V souvislosti s úpravou 

tohoto jistého správního procesu bylo výše v textu uvedeno mnoho užitečných 
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souvislostí, které napomáhají vytvořit si na oblast zaměstnávání, a potažmo 

migrace, ucelený, odborný náhled.  

Vzhledem k fungujícím svobodám vnitřního trhu EU se, v případě občanů 

EU, nenaskýtá příliš právních otázek týkajících se přístupu na trh práce, neboť jak 

bylo výše uvedeno, mají tito občané, až na výjimky ve světle svobody volného 

pohybu a zákazu diskriminace, volný přístup na trh práce. 

V oblasti cizinců je však mnoho otazníků a mnoho aktuálních problémů, 

které je třeba řešit. A taková situace bude v oblasti zaměstnávání cizinců i nadále, 

neboť faktory ovlivňující migrační pohyby a potřeby se mění v čase, a ve vztahu 

ke třetím zemím je velká proměnná v možnostech, jak těchto potřeb dosáhnout.  

Je nezbytné reagovat na změny v praxi správnou legislativou obratně, neboť  

i v rámci EU je možné vnímat jakýsi konkurenční boj členských států  

o příslušníky třetích zemí, kteří mají preferované postavení ve vztahu k potřebám 

ekonomicky podobně vyspělých států. Od potřeby státu se nejčastěji odvíjí 

nastavení právní regulace režimu cizince na trhu práce ČR.  

Bude zajímavé pozorovat další rozvoj institutů jako je agenturní 

zaměstnávání a vysílání pracovníků, které v sobě skrývají mnoho užitečných 

nástrojů napomáhajících mobilitě na trhu práce, nicméně, jak bylo ostatně výše 

uvedeno, také mnoho problematických nástrah jak na zaměstnance, tak na stát, 

jako hlavního ochránce národního trhu práce.  
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6. Résumé 

The theme of the thesis is called „Status of EU citizens and non-EU citizens 

on the labour market of the Czech Republic“. The main and crucial objecitve is to 

give a comprehensive picture of status of EU citizens and non-EU citizens on the 

labour market of the Czech Republic, to deal with current and often discussed 

topic of labour migration of foreign citizens with the purpose of analysis of their 

entering the Czech Republic, their residence options in the Czech Republic and 

their access to employment in the labour market of the Czech Republic. 

The thesis is systematically divided into four main chapters. The first chapter 

defines basic terms connected to given issue for a good understanding the 

following text. The second chapter is the core part of my thesis, which deals with 

requirements and conditions for foreign citizens, that are interested in being 

employed in the territory of the Czech Republic. This chapter  discusses the 

historical context of labour migration in the Czech Republic, relevant sources of 

law, labour migration policy, special forms of employment and finally residence 

options of citizens of EU, their family members and non-EU citizens in relation to 

the topic of access to employment. The status of EU citizens on the labor market 

is based on freedom of movement, residence and establishment. Non-EU citizens 

are usually obliged to obtain appropriate residence permit or work permit. Non-

EU citizens are also often subject to visa requirements. 

The third chapter deals with posting of workers in the framework of the 

provision of services. A "posted worker" is an employee who is sent by his 

employer to carry out a service in another EU Member State on a temporary basis, 

in the context of a contract of services, an intra-group posting or a hiring out 

rhrough a temporary agency. The last chapter mentions selected problems in 

employing foreigners, especially with posting of workers. 
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7. Seznam často používaných zkratek 

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

pozdějších předpisů 

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

pozdějších předpisů 

CZ 

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

republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

MV ČR Ministerstvo vnitra ČR 

MPSV ČR Ministerstvo ČR 

MZV ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

NSS Nejvyšší správní soud 

EU Evropská unie 

EHS Evropský hospodářský prostor 

OAMP Odbor azylové a migrační politiky 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

SEU Smlouva o Evropské unii 

EURES Evropský portál pracovní mobility 
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