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1. Úvod 
I když v současné době má Česká republika ve srovnání s jinými členskými státy 

Evropské unie stále poměrně homogenní obyvatelstvo, nejedná se v žádném případě o 

triviální otázku, což lze dokladovat i na příkladu českého státu a zvláštnostech jeho historie. 

Předmětem této příručky je analýza opatření v oblasti platného pracovního práva a práva 

sociálního zabezpečení, která ovlivňují (ať již pozitivně či negativně) integraci cizinců do 

majoritní české společnosti.  

Tato metodická příručka je v prvé řadě určena pro širokou laickou veřejnost včetně 

studentů, jakož i ty ze státních zaměstnanců, kteří se sice s touto problematikou okrajově 

setkávají, netvoří však meritum jejich oboru služby. Ve srovnání s obdobnými metodikami 

v zahraničí předkládaná metodika zohledňuje specifické české reálie, relevantní judikaturu, 

jakož i specifickou českou právní úpravu. Na rozdíl od metodik zpracovávaných státními 

orgány či naopak nevládními organizacemi, cílem této metodiky je usnadnit čtenářům 

proniknutí do této složité problematiky osvojením klíčových pojmů, pochopením základní 

struktury právní úpravy, jakož i upozorněním na určité právní souvislosti. V této podobě 

představuje předkládaná metodika cenné doplnění stávajících metodik, neboť doposud 

zaplňuje prázdné místo na trhu. 

Podstatnou část svého života obvykle trávíme prací, což má vliv na naši kulturu i 

společnost. Otázka integrace cizinců do české společnosti nevyhnutelně spojena s jejich 

umístěním na český pracovní trh a tedy též s pracovním právem a právem sociálního 

zabezpečení. V následujících kapitolách  nejprve vysvětlíme klíčové pojmy, jako jsou občan 

třetího státu, pracovní právo, právo sociálního zabezpečení a právo na práci. Následně se 

budeme blíže věnovat jednotlivým aspektům práva na práci. 

 

2. Vymezení základních pojmů 
Nejprve zkusme vymezit podstatu čtyř klíčových pojmů, které souvisí s našim 

tématem. 
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2.1. Občané třetích států  
Ač cizinci tvoří kategorii snadno určitelnou množinu osob pomocí kritéria cizího (tj. 

jiného než českého) státního občanství, nejedná se v žádném případě o kategorii s jednotně 

vymezeným přístupem k sociálním právům. Tato skupina se rozpadá na dílčí podskupiny, 

které z hlediska svých osobních charakteristik nebo profesní historie lze v některých 

případech zařadit do kategorie cizinců postavených téměř na roveň českých státním občanům. 

Příkladem privilegované kategorie cizinců jsou zejména rodinní příslušníci občana členského 

státu Evropské unie, smluvního státu Evropského hospodářského prostoru či Švýcarska; 

dlouhodobě pobývající rezidenti a jejich rodinní příslušníci; občané států, s nimiž Česká 

republika uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení; vojenský a civilní personál ozbrojených 

sil jiných států, studenti a někteří bývalí studenti, uprchlíci, resp. azylanti, osoby požívající 

doplňkové ochrany a cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné 

ochrany.  

Nicméně i v rámci této „privilegované“ skupiny cizinců existují cizinci více a méně 

privilegovaní, což je dáno jednak rozdílnou úpravou v mezinárodním, unijním a národním 

právu, jednak odlišnými preferencemi u jednotlivých sociálních práv.  

 

Tak např. pouze některé z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení upravujících problematiku 

pracovních úrazů a nemocí z povolání regulují poskytování zdravotní péče při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání. Jednou z těchto smluv je Smlouva o sociálním zabezpečení s Ukrajinou. Předmětná dvoustranná 

mezinárodní smlouva obsahuje určení příslušné instituce k poskytování dávek (čl. 22), sčítání dob pojištění pro 

účely čekací doby (čl. 23) a důsledky zhoršení nemoci při souběžném výkonu výdělečné činnosti (čl. 24). 

Naopak pokud se jedná o občany Vietnamu, pak zatím došlo mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České 

republiky a  

Ministerstvem práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky pouze k uzavření 

Ujednání o spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Z této dohody ovšem na rozdíl od 

úpravy obsažené v mezinárodní smlouvě so sociálním zabezpečení sjednané s Ukrajinou nevyplývají pro občana 

Vietnamu žádná konkrétní práva. 

 

2.2.  Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 
Při zohlednění rozličných definic pracovního práva, stejně jako omezené schopnosti každé definice 

postihnout vnitřní bohatost obsahu českého pracovního práva jej pro naše potřeby vymezujeme jako soubor 

právních norem upravujících výkon závislé práce fyzické osoby dávající se úplatně k dispozici zaměstnavateli 

(individuální pracovní právo), účast kolektivů zaměstnanců na řízení podniku či provozu zaměstnavatele za 

účelem dosažení sociálního smíru (kolektivní pracovní právo), jakož i státní politiku zaměstnanosti. Takto pojaté 

pracovní právo v sobě zahrnuje jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní část.  



5 
 

Právo sociálního zabezpečení je obvykle členěno na subsystémy sociálního pojištění, 

státní sociální podpory a sociální pomoci, případně sociální služby. Sociální pojištění je 

povinný (veřejnoprávní) finanční systém, kterým se fyzická osoba sama nebo někdo jiný tuto 

osobu povinně zajišťuje pro případ budoucí sociální události. Sociální pojištění může být 

základní nebo doplňkové. Sociální pojištění zahrnuje veřejnoprávní subsystémy, jako jsou 

nemocenské, důchodové a veřejné zdravotní pojištění. Věcně sem jistě patří též úprava 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci nemoci z povolání či 

pracovním úrazem, (v jiných státech upravená jako samostatný obor úrazového pojištění) 

pojištění v nezaměstnanosti a penzijní připojištění. 

 

2.3. Právo na práci 

Právo na práci má tedy přinejmenším trojí význam – právo na zaměstnání (včetně 

práva nebýt rušen), právo udržet si zaměstnání a právo být zabezpečen pro případ 

nezaměstnanosti. Právo na práci je především přední cíl sociální politiky státu, který ví, že 

největším bohatstvím země je zdravý a pracující lid. Občan, který má práci, dokáže zvládnout 

zajistit sebe i své nejbližší před negativními důsledky řady sociálních událostí. Nepotřebuje 

tak ani on, ani jeho blízcí sociální dávky či zdravotní a sociální služby, což dále snižuje 

náklady na státní rozpočet a nehrozí ani vznik sociální pasti, kdy občan ztratí pracovní návyky 

a rezignuje na zajištění vlastní prací. Toto pravidlo pro občany třetích států platí tím více, čím 

více jsou vzhledem ke svému statutu ohrožení sociálním vyloučením. Možnost uplatnit právo 

na práci představuje pro občany třetích států v mnoha případech jeden z mála velmi účinných 

prostředků ochrany právě před tak nepříznivou sociální událostí, jakou sociální vyloučení je. 

 

Původně se připouštěl pouze jediný cíl státu v této oblasti – zabezpečit neúspěšné 

uchazeče o práci (tj. právo na hmotné zabezpečení). Tato minimalistická neoliberální 

koncepce, jak se ukázalo, byla však nejen nehospodárná, ale v praxi též nereálná.  

 

Jak dovodil výstižně Ústavní soud, právo na svobodnou volbu zaměstnání totiž nevytváří pouze status 

negativus, tedy prostor autonomie jednotlivce, do něhož nepřísluší veřejné moci zasahovat. Podstatou tohoto 

práva je též do jisté míry i povinnost veřejné moci pozitivně formulovat a stanovit podmínky pro výkon povolání 

a hospodářských činností, vytváří se tak vlastně samotné předpoklady výkonu takových činností (status 

positivus).  
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Je-li povinností státu zajistit ústavní právo na svobodnou volbu povolání, pak tuto 

povinnost nemůže stát plnit v ekonomické realitě společnosti spravující se liberálními tržními 

principy a budované z hlediska hospodářského na volné soutěži soukromých podnikatelů a 

zaměstnavatelů jinak, než přijetím odpovídajícího zákonodárství regulujícího veřejnoprávními 

instrumenty také povinnosti soukromého sektoru, které zmíněné právo zajistí co možná 

rovnou měrou všem. A právě v této části právo na svobodnou volbu povolání spoluvytváří ve 

spojení s odst. 3 téhož článku Listiny (s právem na práci) ústavní základ pro státní politiku 

zaměstnanosti. Článek 26 odst. 3 Listiny konkretizuje: „Každý má právo získávat prostředky 

pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v 

přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.“ Zákon pak může stanovit 

podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností, stejně jako odchylnou 

úpravu pro cizince. 

 

Příklad č. 1 
Pan Dimitrov, občan Ruska, je studentem programu LLM na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Během jeho studentského pobytu v Praze mu bylo nabídnuto, aby si přivydělal průvodcovstvím turistům. Pan 

Dimitrov si není jist, zda může začít konat výdělečnou činnost na území České republiky. Poradíte mu? 

Změnila by se situace, pokud by p. Dimitrov byl absolventem střední školy v Ostravě? 

 

Příklad č. 2 
Paní Jola, občan Polské republiky, utrpěla při dopravní nehodě zlomeninu levé nohy. Za účelem ošetření a 

ošetření byla převezena vozem rychlé záchranné služby do nemocnice v České Lípě. Ošetřující lékař ji však 

odmítnul poskytnout jakékoliv zdravotní služby bezúplatně. Má paní Jola právo na bezplatné ošetření? 

 

Kontrolní otázky 
1. Kdo je občanem třetího státu? 

2. Na jaké části se dále dělí pracovní právo? 

3. Státní sociální podpora je řazena do pracovního práva či do práva sociálního zabezpečení? 

4. V kterém odvětví práva je upraveno zabezpečení pro případ pomoci v hmotné nouzi? 

3. Právo na zaměstnání jako výkon závislé práce 
Prováděcí zákon o zaměstnanosti právo na práci vymezuje jako právo občana a 

fyzické osoby z jiných preferovaných kategorií obyvatelstva, 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. Český zákoník práce 
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(chronologicky druhý v pořadí), který nabyl účinnosti od 1. 1. 2007, pro vymezení předmětu 

právní úpravy poprvé v českých a československých právních dějinách zakotvil definici 

výkonu závislé práce. Vlastní definice závislé práce byla obsažena v ust. § 2 odst. 1 zákoníku 

práce. Definice v podstatě shrnula znaky závislé práce, k nimž v mezidobí došla judikatura.  

Závislou práci (nikoliv výkon závislé práce, jako doposud) nově dle ust. § 2 odst. 1 ZP 

vymezuje pět znaků. Jedná se o práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance (1), jménem zaměstnavatele (2), podle pokynů 

zaměstnavatele (3), zaměstnanec ji pro zaměstnavatele (4) vykonává osobně (5).  

 

Znaky jako vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, 

v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, jsou nově označovány 

pouze jako podmínky, za nichž má být závislá práce konána, netvoří však již součást legální definice závislé 

práce.  

 

Pokud se jedná o analýzu jednotlivých definičních znaků lze konstatovat, že platná 

úprava vychází jednak z testu nadřízenosti zaměstnavatele, jednak z integračního 

(organizačního) testu. O výkon závislé práce se pak jedná tehdy, jestliže zaměstnavatel 

kontroluje nebo má právo kontrolovat, co zaměstnanec dělá resp. způsob, jakým to 

zaměstnanec dělá, včetně způsobu, místa práce a doby konání práce. Mezi smluvními 

stranami je prostřednictvím práva udělovat pokyny, práva kontrolovat jejich plnění a práva 

sankcionovat neplnění těchto pokynů konstituován právní vztah nadřízenosti a podřízenosti. 

Tento vztah je dle platné úpravy zesílen právem zaměstnavatele jednostranně (i když v 

některých případech po projednání se zástupci zaměstnanců) opakovaně určovat další 

pracovní podmínky (jako např. čerpání dob odpočinku, včetně dovolené na zotavenou). 

Vedoucí zaměstnanec může předmětného zaměstnance kontrolovat osobně či prostřednictvím 

telefonu nebo jiných komunikačních prostředků.  

Podstatou integračního testu je začlenění zaměstnance do provozu zaměstnavatele, o 

jehož podobě přitom rozhoduje osoba odlišná od zaměstnance. Důraz není ani tak kladen na 

právní závislost zaměstnance, ale na způsob, jakým je práce konána. Výkon práce ze strany 

zaměstnance je dlouhodobě koordinován zaměstnavatelem dle jeho provozních potřeb, 

zaměstnanec je tak nucen spolupracovat s ostatními spoluzaměstnanci, být zaměstnavateli 

neustále k dispozici z hlediska času i místa a je též odkázán na technický (administrativní) 

aparát zaměstnavatele.  
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V českém podání na integrační test poukazují hned čtyři z celkových pěti legálních znaků závislé práce. 

Osobně pracující zaměstnanec (1) musí pracovat jménem zaměstnavatele (2), podle pokynů zaměstnavatele (3) a 

práce je konána pro zaměstnavatele (4). Jak počet znaků (čtyři z pěti), tak jejich věcný rozsah prokazuje, že přes 

subsidiární význam integračního testu, teprve naplněním integračního testu je nadřízenost zaměstnavatele jednak 

funkčně odůvodněna, jednak technicky realizována. Integrační (či jinak též organizační) lze nalézt rovněž v 

judikatuře Nejvyššího soudu České republiky. Byť je pravdou, že definice závislé práce mu přiznává spíše 

podpůrné (subsidiární) postavení, primárním zůstává test nadřízenosti zaměstnavatele. 

 

3. 1. Právo na vhodné zaměstnání 
Zákon o zaměstnanosti konkretizuje právo na zaměstnání jako právo na zprostředkování vhodného 

zaměstnání. Vhodným zaměstnáním je zaměstnání, 

1) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, které je sjednáno 

na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než tři měsíce a 

2) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, 

dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání. 

 

Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je 

vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které splňuje výše uvedené podmínky s výjimkou sjednané doby 

trvání nebo splňuje všechny podmínky s výjimkou 80 % délky stanovené týdenní pracovní doby, která pro tyto 

účely může činit nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby. Pokud není stát prostřednictvím krajských 

poboček Úřadu práce schopen uchazeči zprostředkovat vhodné zaměstnání, náleží uchazeči o zaměstnání při 

splnění dalších podmínek alternativní plnění v podobě podpory v nezaměstnanosti. Uchazeč o zaměstnání má při 

splnění podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti (zejména též poskytnutí potřebné součinnosti) soudně 

vymahatelný nárok jak na poskytnutí služeb zprostředkování, tak v případě jejich selhání na poskytnutí podpory 

v nezaměstnanosti. 

 

Právem na práci je také veřejné subjektivní právo jednotlivce přikazující neklást neodůvodněné 

překážky veřejnoprávní povahy výběru a výkonu právem dovolených činností, pro které tento vykazuje potřebné 

předpoklady. Takto pojímané právo na práci se částečně prolíná se zásadou svobody práce. Na rozdíl od 

individuálně působící zásady svobody práce však je právo na práci východiskem pro navazující právní úpravu 

školství, imigrační politiky (tj. přístupu cizinců na český pracovní trh) a antidiskriminačních opatření. 

 

3. 2. Právo na zaměstnání pro cizince 

Co se rozumí pro účely ochrany českého pracovního trhu „zaměstnáním“, konkretizuje 

ust. § 10 zákona o zaměstnanosti. Cit. ustanovení upravilo zaměstnání jako legislativní 

zkratku pro „zaměstnání v pracovněprávním vztahu.“  
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Poznámka pod čarou pak odkazuje na ZP, který za pracovněprávní vztah označuje právní vztahy 

vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (ust. § 1 písm. a) ZP) a dále některé další 

vztahy. Zaměstnáním se tak i v tomto případě rozumí výkon závislé práce. Ust. § 89 zákona o zaměstnanosti 

však vzhledem k praktickým zkušenostem s obcházením právní úpravy rozšířilo vymezení zaměstnání též o 

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 statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo. 

Povolení k zaměstnání se dále za určitých podmínek vyžaduje též v případě osoby, která je 

zaměstnancem zahraničního zaměstnavatele a je vyslána na základě smlouvy s českou právnickou či fyzickou 

osobou vyslán k výkonu práce na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy (zejména 

ust. § 95 zákona o zaměstnanosti). Tento vyslaný zaměstnanec je sice zaměstnancem, nikoliv však 

zaměstnavatele usídleného na českém území. 

 

Ač obecně platí, že cizinci požívají v oblasti svých osobních a majetkových práv 

stejná práva a stejné povinnosti jako státní občané České republiky, jednou z významných 

výjimek je úprava přístupu na český pracovní trh. Cizího státního příslušníka, který není 

rodinným příslušníkem občana České republiky, státním příslušníkem jiného členského státu 

Evropské unie, jeho rodinným příslušníkem, občanem zemí Evropského hospodářského 

prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) či jeho rodinným příslušníkem nebo 

cizincem, jemuž byl udělen azyl, doplňková ochrana či se nachází v jiné privilegované 

kategorii (např. rezident jiného členského státu Evropské unie), lze totiž zaměstnat, pouze 

disponuje-li platným povolením k zaměstnání a povolením k pobytu nebo zaměstnaneckou 

(omezeně zelenou) či modrou kartou. 

 

Příklady č. 3 
Paní Iva požádá svou známou pí. Hanu, aby ji hlídala dceru Dianu u ní doma každé úterý po dobu 8 

hodin. Paní Hana skutečně tuto činnost koná po dobu více než jednoho roku. Lze činnost považovat 

za výkon závislé práce? 

 

Příklad č. 4 
Pan Ivan řídí osobně výdělečnou činnost cizinců, přiděluje jim pracovní pomůcky a zajišťuje 

ubytování. Jaké další znaky musí být naplněny, aby bylo možné činnost p. Ivana kvalifikovat jako 

umožnění výkonu nelegální práce? 

 

Kontrolní otázky 
1. Co se rozumí vhodným zaměstnáním? 
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2. Kdo má v České republice právo na zaměstnání? 

 

4. Zaměstnanecká karta, povolení k zaměstnání a modrá karta 
Tato skutečnost má zásadní význam pro právní postavení občanů třetích států v České 

republice i pro jejich integraci do hostitelské společnosti. Trh práce je totiž část obecného trhu 

ekonomiky, kde se setkávají nabídka práce, tj. volné, neobsazené pracovní příležitosti a 

poptávka po zaměstnání, tj. fyzická osoba hledající zaměstnání.  

Trh práce je na jedné straně ovlivňován rozsahem volných zdrojů pracovních sil, na straně druhé růstem 

či poklesem ekonomiky. Pokud se jedná o postavení cizinců, pak je nutno si uvědomit, že jim je umožněn vstup 

na český trh práce pouze z důvodu doplnění chybějících domácích zdrojů k pokrytí poptávky po pracovních 

silách. Proto též v případě České republiky platí, že drtivá většina cizinců nachází práce až na tzv. sekundárním 

pracovním trhu. Jedná se o práce s nízkou kvalitou (odměňování a jiných pracovních podmínek) a s vysokým 

tlakem na flexibilitu. Pouze ve výjimečných případech se vstupu cizinců na trh práce nekladou administrativní 

překážky.  

Zaměstnaneckou kartu může Úřad práce vydat za podmínky, že se jedná o ohlášené 

volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek 

volných pracovních sil obsadit jinak (test pracovního trhu). Při vydávání povolení k 

zaměstnání navíc Úřad práce přihlíží k situaci na trhu práce. 

Oznámení musí obsahovat údaje o požadovaném druhu práce, místě výkonu práce, předpoklady a 

požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách 

a dále informace, zda jde o zaměstnání na dobu určitou nebo neurčitou a jeho předpokládanou délku. 

Oznamovací úkon nezahajuje správní řízení. Správní řízení je zahajováno až na základě vlastní žádosti cizince o 

zaměstnaneckou kartu, povolení k zaměstnání či modrou kartu, pro které rovněž existuje stanovený formulář i 

soupis předepsaných příloh. Nepředložení stanovených příloh má za následek nepovolení zaměstnání. Cizinec je 

povinen uhradit správní poplatek. Základní podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání cizinci je situace na 

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

dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak (test pracovního trhu).  

Zaměstnanecká karta, povolení k zaměstnání a modrá karta jsou správním 

rozhodnutím, které zakládá cizinci veřejnoprávní subjektivní právo pracovat 

v pracovněprávním vztahu u konkrétního zaměstnavatele na určitou dobu, na konkrétním 

místě a v konkrétním pracovním zařazení. Zaměstnanecká karta, povolení k zaměstnání či 

modrá karta jsou nepřenosné a cizinec je povinen je získat předem, zpravidla ještě před svým 

příchodem na území České republiky, buď sám jako žadatel, nebo prostřednictvím 

zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním 

zaměstnavatelem k výkonu práce.  
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To zda zaměstnanec bude potřebovat k výkonu práce zaměstnaneckou  či modrou 

kartu závisí do značné míry na zaměstnavateli. Případy, kdy je třeba žádat o povolení 

k zaměstnání, stanoví přímo zákon o zaměstnanosti. 

 

Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České 

republiky, které je vydáváno při splnění specifických podmínek. Zaměstnanecká karta v sobě obsahuje současně 

povolení k zaměstnání i povolení k pobytu. Zaměstnanecká karta se vydává na konkrétní volné pracovní místo v 

České republice. Se zařazením konkrétního pracovního místa mezi místa, která mohou vykonávat cizinci (tj. do 

registru míst vhodných pro zaměstnanecké karty), musí souhlasit zaměstnavatel. Zaměstnanecká karta je na 

rozdíl od karty zelené určena nejen pro státní příslušníky z omezeného okruhu států, které nejsou členy Evropské 

unie. K žádosti o zaměstnaneckou kartu se přikládá již uzavřená pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti 

či smlouva o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti. 

Modrá karta je povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu 

zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Cizinec, který má modrou kartu, je oprávněn pobývat na území 

České republiky a pracovat na pracovním místě, na které byla modrá karta vydána, a případně toto místo za 

definovaných podmínek změnit. Modrá karta se vydává pracovníkům s vyšším odborným nebo vysokoškolským 

vzděláním, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu nejméně na dobu jednoho roku na stanovenou týdenní 

pracovní dobu a sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdu, jejíž výše odpovídá alespoň 1,5násobku průměrné 

hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí. I v tomto 

případě musí zaměstnavatel souhlasit se zařazením volného pracovního místa do centrální evidence volných 

pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty. K žádosti o modrou kartu se přikládá již uzavřená pracovní 

smlouva. 

O povolení k zaměstnání může požádat cizinec, který chce být zaměstnán na území ČR a jedná se o    

sezónní práce (na dobu 6 měsíců v jednom kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními uplyne 

doba alespoň 6 měsíců; plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných 

společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti 

pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro 

družstvo; držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání; zaměstnání na časově vymezené 

období za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace (tzv. stáž) na dobu nejdéle 6 měsíců, toto období může být 

prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v ČR;    

příležitostné a časově omezené zaměstnání osob do 26 let věku v rámci výměny mezi školami nebo v rámci 

programů pro mládež, již se Česká republika zúčastní; vyhlášenou mezinárodní smlouvu, k jejíž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a pokud tato smlouva pro cizince stanoví podmínku mít povolení k zaměstnání; držitele víza 

nebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu podle pobytového zákona; žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany nebo cizince, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění 

pobytu podle zákona o azylu, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení azylu;    

vyslání cizince na území ČR zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy uzavřené s tuzemskou 

právnickou nebo fyzickou osobou k plnění úkolů z této smlouvy vyplývající či krátkodobé zaměstnání do tří 

měsíců. 

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/sdeleni_phm
http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/sdeleni_phm
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4. 1. Nutnost vydání povolení k zaměstnání 

Jsou-li všechny ostatní podmínky splněny, pak krajské pobočky Úřadu práce ČR musí 

zkoumat obsaditelnost ohlášeného volného pracovního místa, a to dle Nejvyššího správního 

soudu takovým způsobem, kterým zohlední aktuální situaci na trhu práce. Sám Nejvyšší 

správní soud se pokusil navrhnout, aby např. úřad práce s ohledem na místní situaci stanovil, 

jak dlouho musí být volné pracovní místo neobsazeno, aby bylo možné vydat povolení 

k zaměstnání. Přitom by se mohlo přihlížet i ke kvalifikaci požadované zaměstnavatelem (u 

profesí, které jsou na trhu práce nedostatkové lze stanovit dobu kratší, naproti tomu u profesí s 

nízkou kvalifikací, lze stanovit delší dobu, po kterou bude ohlášené volné pracovní místo 

nabízeno evidovaným uchazečům).  

 

4. 2. Předsmluvní vztahy 

Před vznikem pracovního poměru, který je hlavním institutem pracovního práva, 

vznikají mezi budoucím zaměstnavatelem a zaměstnancem tzv. předsmluvní vztahy. Jejich 

obsahem je např. vyhledání vhodného zaměstnance pro zaměstnavatele nebo vhodné nabízené 

pracovní místo pro uchazeče či zájemce o zaměstnání. S výjimkou zaměstnanecké a modré 

karty nemá občan třetího státu obvykle se svým budoucím zaměstnavatelem uzavřenou 

pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Rozmyslí-li si 

pak potenciální zaměstnavatel založení pracovně právního vztahu, občan třetího státu se 

dostává do velmi svízelné situace. Povolení k zaměstnání se vydává za účelem zaměstnání u 

konkrétního zaměstnavatele, na konkrétním pracovním místě a za stanovených pracovních 

podmínek. Změna zaměstnavatele znamená nejen výpadek očekávaných příjmů, ale též nové 

správní řízení za účelem vydání nového povolení k zaměstnání a přinejmenším zaplacení 

správního poplatku. Občan třetího státu si navíc musí nového zaměstnavatele vyhledat sám a 

do doby rozhodnutí hradit své náklady na život v cizí, hostitelské zemi.  

Zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, na rozdíl od zvláštních zákonů, které upravují 

služební poměry příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků atd., neobsahují podrobná pravidla 

upravující průběh výběrového řízení. Oba citované předpisy obsahují pouze určitou dílčí 

úpravu ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnavatelovu informační 

povinnost týkající se práv a povinnosti, které vzniknou ze sjednaného pracovního poměru a 

zásadu rovného zacházení, resp. zákaz diskriminace.  
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Pokud budoucí zaměstnavatel a budoucí zaměstnanec jednají o tom, zda a za jakých 

podmínek dojde k uzavření pracovní smlouvy dohody o provedení práce či dohody o pracovní 

činnosti, liší se práva, která z takového jednání vzniknou, podle toho, zda došlo k uzavření 

smlouvy či k učinění jednostranného právního jednání. U vyšších pozic praxe používá určitou 

obdobu nabídkového dopisu, v němž zaměstnavatel závazným způsobem seznamuje 

budoucího zaměstnance s pracovními a mzdovými podmínkami, jakož následnými kroky 

vedoucími k podpisu pracovní smlouvy. U občanů třetích států vybíraných na nekvalifikované 

práce taková praxe není zavedena, přesto i zde, odhlédneme-li od problematiky modrých 

karet, kde je povinnou přílohou žádosti o její udělení pracovní smlouva sjednaná s cizincem, 

stanoví zákon o zaměstnanosti v ust. § 91 odst. 2 písm. a), aby cizinec k žádosti o povolení 

zaměstnání přiložil „vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná“. Z dikce samotné i z 

významu tohoto vyjádření pro další průběh řízení plyne, že zaměstnavatel závazným 

způsobem prohlašuje, že dotyčného občana třetího státu zaměstná. Vyjádření se činí vůči 

cizinci i orgánu veřejné správy. Občan třetího státu přikládá vyjádření jako přílohu své žádosti 

o udělení pracovního povolení, která je adresována příslušnému krajskému pracovišti Úřadu 

práce ČR.  

Má-li vyjádření zaměstnavatele je zavazovat, musí se jednat o právní jednání. V úvahu 

přichází především pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti 

či smlouva o smlouvě budoucí nebo smlouva přípravná. Je pozitivní, že rozhodne-li se 

zaměstnavatel pro speciální řízení končící vydáním zaměstnanecké či modré karty, k vlastní 

žádosti o zaměstnaneckou či modrou kartu se již přikládá sjednaná pracovní smlouva, dohoda 

o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí. Navíc v souvislosti s transpozicí 

směrnice 2009/50/ES vyslyšelo Ministerstvo vnitra volání praxe a zamezilo cizincům, 

držitelům modré karty, vykonávat práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, což značně posiluje jejich pracovněprávní ochranu. 

 

Příklad č. 5 
Panu Martinovi, občanu Ukrajiny bylo uděleno povolení k výkonu nekvalifikované práce. 

Zaměstnavatel během výkonu práce ze strany p. Martina však zjistil, že se jedná o 

kvalifikovaného učitele angličtiny. Rozhodl se jej proto využívat též ve své administrativě. 

Postačí splnit pouze oznamovací povinnost vůči Úřadu práce ČR nebo je nutno zvolit jiný 

postup pro legalizaci práce p. Martina na jiném druhu vykonávané práce, než je obsažen 

v povolení k zaměstnání?   
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Příklad č. 6 
Pan Tvrdý požádal krajskou pobočku Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu o zprostředkování 

vhodného zaměstnance ze zahraničí. Poté, když navázal kontakt s panem Joi z Vietnamu, 

kterému bylo uděleno povolení k zaměstnání na nekvalifikovanou práci u pana Tvrdého došlo 

ke zhoršení ekonomické situace. Proto se rozhodl nepřijmout jako nového zaměstnance p. Joi, 

i když za ním přijel až z Vietnamu. Co může pan Joi dělat? 

 

Kontrolní otázky 
1. Má cizinec právo na vydání zaměstnanecké karty? 

2. Je zaměstnavatel odpovědný cizinci, který marně přijel do České republiky, byla mu udělena 

zaměstnanecká karta a zaměstnavatel s ním neuzavřel pracovní smlouvu? 

 

5. Nelegální práce 
Nelegální prací se dle platné úpravy rozumí jednak výkon závislé práce fyzickou 

osobou mimo pracovněprávní vztah, jednak výkon práce (a to nikoliv pouze závislé) cizincem 

bez či v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, zelenou kartou, modrou kartou nebo bez 

platného povolení k pobytu. Nelegální prací je tedy v prvním případě maskovaný výkon 

závislé práce zjednodušeně řečeno v šedé ekonomice neboli švarcsystém. V případě druhém 

se jedná o práci neohlášených cizinců. 

 

5. 1. Opatření k zastření výkonu závislé práce či zaměstnání 
Kontrolní orgány mají při prokazování výkonu nelegální práce často problém s prokázáním skutkového 

naplnění legální definice výkonu závislé práce. To je dáno jednak samotnou povahou závislé práce, jednak 

aktivitou kontrolovaných osob, které využitím celé řady opatření snižují zjistitelnost její závislé povahy. 

Obtížnost zjištění výkonu závislé práce či zaměstnání je zvýšena skutečností, že kontrolní orgány obvykle konají 

z kapacitních důvodů pouze jedinou kontrolu a při té z povahy věci nejsou schopny dostatečně zjistit skutkový 

stav tak, aby mohli následně jednoznačně prokázat výkon závislé práce či zaměstnání. 

Snaha smluvních stran zastřít skutečnou povahu vykonávané práce má v praxi podobu úpravy textu 

smluvní dokumentace mezi zaměstnavatelem a spolupracujícími „živnostníky“ a přijetí dalších faktických 

opatření.  

Pokud jde o úpravu smluvní dokumentace, pak je často formálně sjednána/sjednáno: 

 možnost pracovníka nechat se při plnění smlouvy zastoupit, 

 právo poskytovat výrobky či služby jiným subjektům, 
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 právo pracovníka odmítnout objednávku, 

 povinnost pracovníka v provozovně objednatele výsledky své činnosti pouze 

předávat (nikoliv vykonávat celou činnost) 

 pohyblivé odměňování v závislosti na množství poptávané činnosti v 

konkrétním měsíci 

 nájemní smlouva na pracovní nástroje, pracovní prostory a ochranné 

pomůcky.  

 

V rámci faktických opatření často pracovníci navazují simulovaně obdobný styl 

spolupráce s více objednateli (např. uzavřou rámcové smlouvy o dílo s více objednateli a i 

jednotlivé smlouvy o dílo opakovaně uzavírají s více objednateli). Další opatření spočívají: 

 ve formálním ukončení spolupráce s pracovníkem s tím, že po určitou dobu 

pracovník formálně pracuje pro jiného objednatele 

 v odděleném vedení dokumentace týkající se zaměstnanců a dokumentace 

týkající se spolupráce s pracovníky 

 v prostorovém oddělení práce zaměstnanců a pracovníků do různých prostor 

 minimalizace pracovníkům zapůjčených nástrojů či ochranných pomůcek 

 

Ještě sofistikovanější je opatření, kdy si pracovník založí právnickou osobu (nejčastěji 

občanské sdružení, družstvo či s.r.o.), která bude formálně v rámci obchodněprávního vztahu 

namísto něj plnit zadané úkoly. 

Samostatná kapitola by mohla být věnována též vlastnímu průběhu kontroly a následnému řízení o 

správním deliktu. Kontrolované osoby poměrně záhy nalezly účinnou obranu vůči podezření z nelegální práce 

spočívající v uplatnění námitek typu - pracuji pouze jednorázově a konám úsluhu blízkému člověku 

(zaměstnavateli, ale i záskok za zaměstnance). Tyto námitky uplatňují jak občané České republiky, tak cizinci. 

Obvykle se obě námitky používají současně, což může mít vliv na snížení společenské nebezpečnosti 

nezákonného jednání. Obě námitky jdou na samou dřeň podstaty závislé práce. Jak bylo poukázáno, závislost 

zaměstnance se tradičně dovozuje z dlouhodobého a opakovaného výkonu určité činnosti pro zaměstnavatele. 

Proto z povahy věci nemůže postačovat výkon jedné kontroly ke zjištění opakovanosti výkonu práce. Ještě 

obtížněji se prokazuje úplatnost výkonu této práce. Nejsou-li o odměňování vedeny záznamy a probíhá-li výplata 

odměny za práci v hotovosti, pak je buď nutno přistihnout osoby přímo během vyplácení odměny či jedna z nich 

musí začít s kontrolním orgánem spolupracovat a vyplácení/přijetí odměny potvrdit. Přitom je povinností 

správního orgánu prokázat, že jde o zastřený pracovněprávní vztah a vyvrátit tak tvrzení účastníka, že se o 

zastřený pracovněprávní vztah nejedná. 



16 
 

Naopak jako neúčinnou je nutno hodnotit námitku „pracuji na zkoušku“, která je vznášena nejen u 

cizinců, ale též občany České republiky. Další neúspěšnou obranou je výhrada, že se jedná pouze o pracovní 

cestu. 

Ve fázi řízení před správním orgánem je toto řízení někdy zatíženo procesními chybami, které 

zpochybňují zákonnost v tomto řízení vydaného rozhodnutí. Správní orgán například zpravidla nevede vlastní 

dokazování, ale vychází z nedostatečných podkladů celního úřadu, který provedl předmětnou kontrolu. Někdy 

inspekce práce neprovede důkazy navrhované účastníkem řízení, nevypořádá s odmítnutím navržených důkazů 

ani nevyslechne osoby, s nimiž měl účastník řízení sjednat zastřený pracovněprávní vztah. 

 

5.2. Sankce za výkon a umožnění výkonu nelegální práce 
Od 1. 1. 2012 se v souvislosti s novou etapou sociální reformy mimo jiné zásadně 

zvýšily postihy za samotný výkon nelegální práce (zaměstnanec) a umožnění jejího výkonu 

(zaměstnavatel a nově též konečný příjemce práce a prostředník). 

Výkonem závislé práce bez předchozího povolení se cizinec dopouští přestupku dle ust. § 139 odst. 1 

písm. e) zákona o zaměstnanosti, za což mu hrozí pokuta až do výše do 100 000 Kč. Jedná-li se o neohlášeného 

cizince, který překročil státní hranice mimo hraniční přechod, vyhnul se provedení pobytové nebo hraniční 

kontroly, či pobývá na území bez cestovního dokladu, ač k tomu není oprávněn, může být potrestán též za 

spáchání přestupku dle ust. § 156 odst. 1 písm. a) a b) zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

pokutou až do 10.000 Kč.  

V souladu s judikaturou Ústavního soudu nemá navíc cizinec žádné subjektivní 

ústavně zaručené právo na pobyt na území ČR. Pro neohlášeného cizince je klíčová úprava 

obsažená v ust. § 119 zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Dle předmětného 

ustanovení vydá Policie rozhodnutí o správním vyhoštění cizince s dobou, po kterou nelze 

cizinci umožnit vstup na území, až na 5 let 

 je-li cizinec na území zaměstnán bez povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení 

podmínkou výkonu zaměstnání, nebo na území provozuje dani podléhající výdělečnou 

činnost bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu anebo bez povolení k 

zaměstnání cizince zaměstnal nebo takové zaměstnání cizinci zprostředkoval, 

 jestliže cizinec jednal nebo měl jednat za právnickou osobu, která cizince bez povolení 

k zaměstnání zaměstnala anebo která takové zaměstnání zprostředkovala. 

 

Náklady spojené se správním vyhoštěním se uhradí z peněžních prostředků cizince, 

který má být vyhoštěn na základě rozhodnutí o správním vyhoštění, ledaže se jedná o případ 

vyhoštění neohlášeného cizince nebo cizince, který byl na území zaměstnán bez povolení 

k zaměstnání (zde hradí zaměstnavatel), a náklady nebyly uhrazeny z finanční záruky.  
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Čímž se dostáváme k sankcím, které hrozí zaměstnavateli (právnické, podnikající 

fyzické osobě i fyzické osobě), jenž umožní výkon nelegální práce. Zaměstnavateli hrozí celá 

paleta různých soukromoprávních (žaloba za dlužnou odměnu za odvedenou práci a náklady 

spojené s jejím doručením) a veřejnoprávních sankcí (pokuta za správní delikt dle zákona o 

zaměstnanosti, trest za trestné činy Neoprávněné zaměstnávání cizinců a Neodvedení daně, 

pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, povinnost vrátit podporu 

poskytnutou v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a povinnost uhradit náklady vyhoštění 

neohlášeného cizince) a postihů (vyloučení z výběrových řízení na veřejné zakázky nebo 

nezveřejňování nabídek na volná pracovní místa).  

Za umožnění výkonu nelegální práce mu předně hrozí pokuta. V případě fyzické osoby lze za 

spáchání přestupku uložit pokutu až do 5 000 000 Kč, u právnické osoby a podnikající fyzické osoby, za jednání, 

k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, lze uložit pokutu nejvýše až 

10.000.000,- Kč. Postižitelné je též jednání zaměstnavatele, který nesplní oznamovací povinnost podle zákona o 

zaměstnanosti nebo nevede evidenci tímto zákonem stanovenou. Dle ust. § 139 odst. 2 písm. d) a § 140 odst. 1 

písm. d) zákona o zaměstnanosti lze za spáchání tohoto přestupku či správního deliktu uložit pokutu až do výše 

100 tis. Kč.  

Zaměstnavatel, jemuž byla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce neohlášenému cizinci, 

je dále povinen neprodleně vrátit příspěvek na veřejně prospěšné práce, společenský účelná pracovní místa, 

překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program v 

případě, že mu byl tento příspěvek poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o 

uložení pokuty. Zaměstnavatel, kterému byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce, nesplňuje základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. k) zákona o 

veřejných zakázkách. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále nezařadí do centrální evidence volných pracovních míst 

obsaditelných držiteli modré karty volné pracovní místo u zaměstnavatele, kterému byla v období posledních 12 

měsíců před podáním žádosti o modrou kartu pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. 

Dále platí, že krajská pobočka Úřadu práce odmítne nabízet a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u 

zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních 

předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode 

dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. 

V souladu s ust. § 141b zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uhradit neohlášenému cizinci 

dlužnou odměnu a též náklady související s doručením dlužné odměny. Více k této úpravě v oddíle nazvaném 

Právo na odměnu za práci u neohlášeného cizince. Zaměstnavatel je dále povinen uhradit částku rovnající se 

součtu částek odpovídajících výši pojistného na všeobecné zdravotní pojištění včetně penále, pojistného na 

sociální zabezpečení včetně penále, které by jinak byl povinen odvést podle jiných právních předpisů. 

Neoprávněné zaměstnávání cizinců je též trestným činem dle ust. § 342 trestního zákona. Tohoto 

trestného činu se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání 

cizinců zdržujících se neoprávněně na území České republiky, nebo kdo ve větším rozsahu neoprávněně 
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zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců, kteří nemají platné povolení k zaměstnání podle jiného 

právního předpisu. Kvalifikovanější skutková podstata upravená v odst. 2 cit. ustanovení postihuje přísněji 

pachatele, který spáchá tento trestný čin jako člen organizované skupiny, za úplatu, nebo opětovně. Dle ust. § 

241 trestního zákona je postižitelný dále ten, kdo jako zaměstnavatel nebo plátce ve větším rozsahu nesplní svoji 

zákonnou povinnost za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na důchodové spoření, pojistné na sociální 

zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění.  

Ten, kdo zaměstnal cizince, který byl na území České republiky zaměstnán bez povolení k zaměstnání, 

je-li vyžadováno, nebo platného oprávnění k pobytu, je povinen dle ust. § 123 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky uhradit náklady spojené se správním vyhoštěním, ledaže prokáže, že splnil povinnosti 

stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl, že povolení k pobytu 

předložené cizincem je padělkem. 

 

Příklad č. 7 
Pan Karel se rozhodne snížit náklady spojené s prodejem lihovin ve svém obchodě. Rozhodne se 

proto propustit zaměstnance a následně s nimi dohodnout, že budou stejnou činnost konat na 

základě příkazní smlouvy. Při výkonu své práce se ovšem mohou nechat zastoupit rodinnými 

příslušníky a též mají právo na 8 hodin volna každou neděli. Jedná se stále o výkon závislé práce? 

 

Kontrolní otázky 
1. Lze pracovat na zkoušku mimo pracovněprávní vztah? 

2. Jaké sankce hrozí zaměstnavateli za umožnění výkonu nelegální práce? 

 

6. Stabilita existujících pracovních vztahů 
Právo každého získávat prostředky pro své životní potřeby prací v sobě zahrnuje též 

zájem státu na stabilitě a ochraně existujících pracovních vztahů (nikoliv ochraně 

zaměstnance jako takového, ta je předmětem zásady ochrany slabší strany). Stručně lze 

vyjádřit jako právo udržet si práci. Práva na práci, jako ostatně zásadně všech sociálních práv, 

je možno se dle čl. 41 odst. 1 Listiny domáhat pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení 

provádějí. Tímto předpisem je především zákon o zaměstnanosti.  

Dle ust. § 92 odst. 2 zákona o zaměstnanosti se povolení k zaměstnání vydává nejdéle 

na dobu 2 let. Platnost povolení k zaměstnání může Úřad práce na žádost cizince prodloužit, a 

to i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. O prodloužení platnosti povolení k 

zaměstnání je přitom cizinec oprávněn požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce 

nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení k 
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zaměstnání. Při rozhodování o prodloužení Úřad práce je povinen přihlédnout k situaci na 

trhu práce, nikoliv však též k tomu, zda pracovní místo lze obsadit s přihlédnutím 

k požadované kvalifikaci a k nedostatku volných pracovních sil jinak.  

Dalším takovým zákonem je zákoník práce, který sice chrání stabilitu pracovních poměrů, nikoliv však 

absolutně. Pracovněprávní úprava připouští, že existující pracovní poměry mohou být ukončeny, vždy však jen 

způsobem, který je příslušným zákonem upraven. Z toho je nutno dovodit, že výpověď z pracovního poměru 

není a ani nemůže v žádném případě být porušením práva na svobodnou volbu povolání. Pokud si zaměstnanec 

způsobí nezaměstnanost, pak mu nárok na podporu v nezaměstnanosti po určitou dobu nevznikne či vznikne, ale 

v nižší výši. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 

6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z 

důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť 

hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu. Novela 

zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 stejný způsobem postihne zaměstnance, se kterým byl v době 

posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen 

pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť 

hrubým způsobem (tj. pro porušení povinnosti zdržovat se v místě léčení či porušení vycházkového režimu). 

V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného 

důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, sníží se mu procentní sazba 

podpory v nezaměstnanosti o 20 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Nárok 

na podporu v nezaměstnanosti nemá ani uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do 

evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání 

zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce. Stabilita pracovního poměru je některými autory zmiňovaná 

jako samostatná zásada.1 

 

6. 1. Změna pracovněprávního vztahu 

Zvláštností pracovněprávního vztahu sjednaného s cizincem je omezenost ve změně 

jeho subjektu a obsahu. Smluvní strany musí respektovat podmínky práce stanovené 

v povolení k zaměstnání, zelené či modré kartě, především místo výkonu práce, druh práce a 

dobu, na kterou bylo povolení vydáno. Změna povoleného druhu vykonávané práce či místa 

výkonu práce musí oporu v předem vystaveného povolení ze strany Úřadu práce České 

republiky. 

 

6. 2. Skončení pracovněprávního vztahu 

Dle ust. § 48 odst. 3 zákoníku práce skončí pracovní poměr cizince nebo fyzické 

osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem: 

                                                           
1 Pavlátová, J.: K problematice skončení pracovního poměru v návrhu zásad zákoníku práce, str. 273. 
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 dnem, kterým má skončit jejich pobyt dle vykonatelného rozhodnutí o zrušení 

povolení k pobytu; 

 dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest 

vyhoštění; nebo 

 uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (zelená 

karta).   

 

Pokud jde o skončení pracovněprávního vztahu u neohlášených cizinců, je 

zaměstnavatel povinen s neohlášenými (nelegálními) cizinci jednat stejně jako s občany 

České republiky, zejména jim musí poskytnout odměnu za výkon práce, která nebude nižší 

než nejnižší úroveň zaručené mzdy a její výše bude respektovat zásadu rovného zacházení. 

Dále je povinen s nimi zacházet rovně v oblasti dalších pracovních podmínek, např. zajistit 

jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci atd. Pro určení kvality pracovních podmínek, 

které musí zaměstnavatel neohlášeným migrantům zajistit, pro správné zúčtování odměny za 

výkon práce a v neposlední řadě též pro vliv pobytového práva na skončení pracovněprávního 

vztahu, je rozhodující, zda pracovněprávní vztah byl založen pracovní smlouvou, dohodou o 

pracovní činnosti či dohodou o provedení práce. V prvním případě by se jednalo o pracovní 

poměr, v ostatních případech o pracovněprávní vztah založený dohodu o práci konané mimo 

pracovní poměr. Dopad absence povolení k pobytu je upraven pouze u pracovního poměru v 

ust. § 48 ZP, kterému byla pozornost věnována výše. Pracovní poměr cizince, pokud k jeho 

skončení nedošlo již jiným způsobem, skončí dnem, kterým má skončit jejich pobyt dle 

vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu či dnem, kterým nabyl právní moci 

rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění. 

 

6. 3. Ochranná doba 

Smyslem ochranné doby je poskytnout cizinci více času k vyřešení situace nastalé 

skončením pracovního poměru. Intenzivněji je tak ochráněno právo občana třetího státu na 

vyhledání nového zaměstnavatele/zaměstnání či vyčerpání dávek v nezaměstnanosti.  

 

Kontrolní otázky 
1. Kdy skončí pracovní poměr cizince, kterému byl uložen trest vyhoštění z České republiky? 

2. Platí test pracovního trhu i při prodloužení pracovního poměru občana třetího státu? 
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7. Právo občanů třetích států na zprostředkování a na zabezpečení pro 

případ nezaměstnanosti  
Systém českého pojištění v nezaměstnanosti lze s výhradou klasifikovat jako subsystém sociálního 

pojištění. Poplatníkem příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je zaměstnavatel. Příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti je upraven a odvádí se spolu s pojistným na nemocenské a důchodové pojištění do státního 

rozpočtu. 

Právo na práci obsahuje v sobě právo na zprostředkování zaměstnání a též právo být 

zabezpečen pro případ nezaměstnanosti (tzv. pasivní politika zaměstnanosti). Prvotním 

úkolem Úřadu práce ČR je zprostředkovat uchazeči o zaměstnání vhodné zaměstnání. 

Zabezpečení pro případ nezaměstnanosti nastupuje teprve subsidiárně v případě nesplnění této 

povinnosti.  

Cizinci nebyli a ani v současné době nejsou uvedeni jako zvláštní skupina uchazečů o 

zaměstnání, kterým je třeba při zprostředkování věnovat zvýšenou péči. Proto jim také není 

věnována zvýšená pozornost a nezvažuje se ani uzákonění speciálních integračních opatření 

jako je např. obdoba nizozemského programu dvojí cesty (který v sobě kombinuje výuku 

jazyka s další aktivitou jako je odborná příprava, dobrovolnická práce či jiné sociální aktivity) 

či švédských vládních vzdělávacích programů (Adult Education Iniciative a Labour Market 

Training). Přitom náročnost zprostředkování vhodného zaměstnání u cizince je obvykle ještě 

náročnější, než u domácího obyvatelstva. 

Právo na podporu v nezaměstnanosti je rozvedeno v ust. § 39 a násl. zákona o zaměstnanosti. Nárok na 

podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou 

výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, požádal příslušnou krajskou 

pobočku Úřadu práce ČR o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v 

nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu, ani výdělečně či jinak činný (srov. ust. § 25 

zákona o zaměstnanosti).  

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace 

zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce ČR (ust. § 109 zákona o zaměstnanosti) a ke dni, k němuž má 

být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory v nezaměstnanosti a 

podpory při rekvalifikaci se zásadně stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který 

byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním 

ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů. Procentní sazba podpory v 

nezaměstnanosti činí první dva měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající 

podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba 

podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je omezena 0,58násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství 

za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o 
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podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v 

národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve 

kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. 

 

Kontrolní otázky 
1. Mají cizinci právo na zprostředkování zaměstnání?  

2. Mají občané třetích států právo na podporu v nezaměstnanosti? 
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Přílohy: 
 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění 

§ 48  

(1) Pracovní poměr může být rozvázán jen 

a) dohodou, 

b) výpovědí, 

c) okamžitým zrušením, 

d) zrušením ve zkušební době. 

(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. 

(3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným 

způsobem, končí 

a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení 

povolení k pobytu, 

b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky, 

c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání20), zaměstnanecká karta nebo povolení k 

dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. 

(4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik pracovního poměru v případě smrti zaměstnavatele, který 

je fyzickou osobou, upravuje § 342 odst. 1. 

___________________  

20) § 89 až 101 zákona o zaměstnanosti. 
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Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění 

§ 3  

Účastníci právních vztahů 

(1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou 

a) Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce, 

b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem;2) fyzickými osobami jsou státní občané České 

republiky a za stejných podmínek cizinci,3) kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem, 

 c) zaměstnavatelé;4) za zaměstnavatele se považují rovněž organizační složky zahraniční právnické osoby nebo 

zahraniční fyzické osoby oprávněné podnikat na území České republiky podle zvláštních právních předpisů,5) 

 d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů6) vykonávající činnosti podle 

tohoto zákona. 

 (2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen "občan Evropské unie") a jeho rodinný 

příslušník7) mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan České 

republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 (3) Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky České republiky ani jiného 

členského státu Evropské unie, mají v právních vztazích upravených tímto zákonem stejné právní postavení jako 

občan České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 ___________________  

 2) § 11 zákoníku práce. 

 3) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 4) § 8 odst. 1 zákoníku práce. 

 5) Například § 21 obchodního zákoníku. 

 6) Například zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 7) § 15a a 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ 

HLAVA I 

INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE 

ZAHRANIČÍ 

§ 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. 
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§ 86 

Zaměstnavatel, který zamýšlí zaměstnávat na volném pracovním místě cizince na základě povolení k 

zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo modré karty, je povinen oznámit takovéto volné pracovní místo, na 

kterém může být cizinec zaměstnán, krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání 

vykonáváno, a to včetně základní charakteristiky tohoto pracovního místa (§ 37). 

  

Informační povinnost zaměstnavatele 

§ 87  

(1) Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2), rodinný příslušník 

občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až r), u kterého se 

nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká 

karta nebo modrá karta, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se 

zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území České republiky k plnění 

úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku 

Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Obdobná povinnost se vztahuje na 

případy, kdy za trvání zaměstnání nastane skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání, 

zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu nepotřebuje, s tím, že tato informační povinnost musí být splněna 

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání, 

zaměstnanecká karta nebo modrá karta nevyžaduje. 

(2) Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést podle § 102 odst. 

2. Každou změnu těchto údajů je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se 

zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území České republiky k plnění 

úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna 

nastala nebo kdy se o ní dověděl. 

(3) Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, 

na jejímž základě byly osoby uvedené v odstavci 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů 

vyplývajících z této smlouvy, je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou 

pobočku Úřadu práce o ukončení jejich zaměstnání nebo vyslání. 

  

§ 88  

(1) Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, jestliže cizinec, 

kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, 

a) nenastoupil do práce, nebo 

b) ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta 

nebo modrá karta, a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 

písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku 

práce, i důvod ukončení zaměstnání. 

(2) Informační povinnost podle odstavce 1 písm. a) musí zaměstnavatel splnit v případě cizince, kterému byla 

vydána zaměstnanecká karta nebo modrá karta, nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny 

podmínky pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení 

k zaměstnání podle § 92, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit na pracovní 

místo. Informační povinnost podle odstavce 1 písm. b) musí zaměstnavatel splnit nejpozději do 10 kalendářních 

dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání. 
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HLAVA II 

POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE 

§ 89  

(1) Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty nebo modré 

karty, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(2) Cizinec může být dále přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné povolení k zaměstnání vydané 

krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České republiky vydané podle zákona o 

pobytu cizinců na území České republiky. Za zaměstnání se pro tyto účely považuje i 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 

statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo. 

(3) Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré 

karty, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván ode dne vydání tohoto potvrzení do dne ukončení řízení o 

jeho žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty. Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění 

podmínek pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, může být zaměstnáván ode dne vydání tohoto 

potvrzení do dne ukončení řízení o jeho žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. 

(4) Povolení k zaměstnání nelze vydat nebo prodloužit v případě, že cizinec je držitelem zaměstnanecké karty, 

modré karty nebo držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání, vydanými podle 

zákona o pobytu cizinců na území České republiky; to neplatí, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu 

za účelem podnikání, cizince, který může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván podle odstavce 2, nebo cizince 

uvedeného v § 95 až 97. 

  

§ 90  

O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně krajskou pobočku Úřadu práce zpravidla před svým 

příchodem na území České republiky sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán, 

nebo prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, 

na jejímž základě mají být osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů 

vyplývajících z této smlouvy. 

  

§ 91 

(1) Žádost o vydání povolení k zaměstnání obsahuje 

a) identifikační údaje cizince, 

b) adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, 

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

d) identifikační údaje budoucího zaměstnavatele, 

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

f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání. 
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(2) K žádosti o vydání povolení je nutno přiložit 

a) vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná, 

b) doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, 

c) další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní 

smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. 

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 se předkládají v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého 

jazyka. 

  

§ 92  

(1) Krajská pobočka Úřadu práce vydá povolení k zaměstnání za podmínek, že se jedná o 

a) oznámené volné pracovní místo (§ 86) a 

b) volné pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil 

obsadit jinak; splnění této podmínky se nevyžaduje při vydání povolení k zaměstnání podle § 95 a 97. 

(2) O povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí. Povolení se vydává nejdéle na 

dobu 2 let. 

(3) Povolení k zaměstnání obsahuje 

a) identifikační údaje cizince, 

b) místo výkonu práce, 

c) druh práce, 

d) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání, 

e) dobu, na kterou se vydává, 

f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání. 

  

§ 93 

zrušen  

  

§ 94  

(1) Platnost povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i 

opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání je cizinec oprávněn 

požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby 

platnosti vydaného povolení k zaměstnání. Při prodloužení platnosti povolení k zaměstnání podle § 96 přihlíží 

krajská pobočka Úřadu práce k situaci na trhu práce. 
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(2) Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení k 

zaměstnání (§ 91 odst. 1). K žádosti je nutno přiložit vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná. 

  

(3) O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí. 

(4) Podmínkou pro vydání zaměstnanecké karty podle § 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců na území České 

republiky cizinci, který je držitelem dlouhodobého víza, vydaného podle zákona o pobytu cizinců na území 

České republiky, nebo pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je souhlasné závazné stanovisko krajské 

pobočky Úřadu práce, vydané na základě žádosti Ministerstva vnitra. Krajská pobočka Úřadu práce při vydání 

závazného stanoviska přihlíží k situaci na trhu práce. 

  

§ 95  

(1) Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční 

subjekt, svým zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k výkonu 

práce na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy. 

(2) Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k výkonu práce na území České 

republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je tuzemská právnická nebo fyzická osoba povinna 

projednat s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu 

jejich vyslání. 

(3) Žádost o vydání povolení k zaměstnání pro vysílané cizince podává právnická nebo fyzická osoba, která 

uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě budou cizinci vysláni na území České 

republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy. Tato osoba je odpovědna za to, že cizinci mají platná 

povolení k zaměstnání a povolení k pobytu po celou dobu jejich vyslání zahraničním zaměstnavatelem. 

(4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 pronájem pracovní síly, může Úřad práce vydat cizinci povolení k 

zaměstnání, pokud bylo jeho zahraničnímu zaměstnavateli vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání 

podle § 60 odst. 1 písm. b) a zároveň jsou splněny podmínky stanovené v § 92 odst. 1. 

  

§ 96  

Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude sezónním zaměstnancem zaměstnávaným 

činnostmi závislými na střídání ročních období, avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi 

jednotlivými zaměstnáními na území České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců. 

  

§ 97  

Povolení k zaměstnání se dále vyžaduje i v případě cizince 

a) který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve 

zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle 6 měsíců. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však 

na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v České republice, 

b) do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci výměny mezi školami 

nebo v rámci programů pro mládež, jichž se Česká republika účastní, 
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c) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká 

republika vázána, 

d) kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu za stejným účelem bylo vydáno povolení k 

dlouhodobému pobytu,3) 

e) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za 

účelem strpění pobytu,51) nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení azylu. 

  

§ 98  

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání 

cizince 

a) s povoleným trvalým pobytem, 

b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem 

zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky, pokud je vyhlášenou 

mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zaručena 

vzájemnost, 

c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,51) 

d) jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 

dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického 

pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého 

setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky 

zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí 

záruční a opravářské práce, 

e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká 

republika vázána, 

f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při 

odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci, 

g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České republiky vyslán svým 

zahraničním zaměstnavatelem, 

h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků, 

i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona,52) 

j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5), 

k) který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném 

členském státu Evropské unie,18) 

l) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného 

soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c) nebo s cizincem, který na 

území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu, 

m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného 

členského státu Evropské unie52b), 
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n) který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník 

nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné 

výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu52c), 

o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského 

zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách9), 

p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na 

území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo 

r) který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České 

republice. 

  

§ 98a 

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje i v případě, 

je-li cizinec vyslán na území České republiky svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou 

právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace tohoto cizince 

potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky. Informaci 

o vyslání cizince podle věty první poskytne česká právnická nebo fyzická osoba příslušné krajské pobočce Úřadu 

práce95). 

  

§ 99  

Povolení k zaměstnání nelze vydat cizinci, který 

a) v České republice požádal o udělení mezinárodní ochrany, a to po dobu 12 měsíců ode dne podání žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany, nebo 

b) nesplňuje některou z podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání povolení k zaměstnání. 

  

§ 100  

(1) Platnost povolení k zaměstnání zaniká 

a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, 

b) skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, 

c) uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt, nebo 

d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z jiného důvodu. 

(2) Povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutím odejmout, jestliže zaměstnání je 

vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, s výjimkou výkonu jiné práce v důsledku převedení 

podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo jestliže bylo povolení k zaměstnání vydáno na základě 

nepravdivých údajů. 
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(3) Příslušný orgán Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra informuje o skutečnosti uvedené v odstavci 

1 písm. d) příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. 

  

§ 101  

Podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání a podání žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání podléhají 

správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů.41) 

  

HLAVA III 

EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ 

§ 102  

(1) Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) 

a rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3 odst. 3, kteří nastoupili do zaměstnání, 

evidenci cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání, evidenci cizinců, kteří jsou držiteli zaměstnanecké 

karty nebo modré karty, a evidenci cizinců, u nichž se nevyžaduje povolení k zaměstnání podle § 98 písm. a) až 

e) a j) až r). Evidence obsahuje údaje uvedené v § 92 odst. 3 a dále pohlaví těchto fyzických osob, zařazení podle 

odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání a vzdělání požadované pro 

výkon povolání. 

(2) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a 

rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3 odst. 3, a evidenci cizinců, které zaměstnává. 

Stejnou povinnost má právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, 

na jejímž základě byly osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů 

vyplývajících z této smlouvy. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), b), c) a e) a dále pohlaví 

těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší 

dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k 

zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta a na kterou jim byl povolen pobyt, den nástupu a den 

skončení zaměstnání nebo vyslání zahraničním zaměstnavatelem. 

(3) Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu3) cizince na území 

České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince. 

(4) Údaje o fyzických osobách uvedených v odstavci 1 a vedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce nebo 

v evidenci zaměstnavatele lze sdělovat, jen dají-li k tomu tyto osoby písemný souhlas, nebo v případech, kdy tak 

stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká 

republika vázána. 

  

HLAVA IV 

ZMOCNĚNÍ K PŘIJETÍ NÁRODNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

§ 103  

Pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a kterou je 

Česká republika vázána, nebo právo Evropské unie umožňuje České republice zcela nebo částečně pozastavit 

uplatňování předpisů Evropské unie týkajících se přístupu na trh práce, může vláda za podmínek stanovených 

touto mezinárodní smlouvou nebo příslušným předpisem Evropské unie stanovit nařízením, vůči kterému státu a 
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v jakém rozsahu Česká republika této možnosti využije. Vláda může za stejných podmínek stanovit nařízením 

podmínky přístupu na trh práce pro příslušníky dotčeného státu. 

___________________  

3) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění pozdějších předpisů. 

11) Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy. 

18) Čl. 49 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství. 

41) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

51) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 

52) § 5 zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky. 

52b) § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. 

52c) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. 

95) § 178b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 


