
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

ÚSTAV FINANCÍ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INSTITUTE OF FINANCES

ANALÝZA PROBLÉMŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V
ČESKÉ REPUBLICE

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF EMPLOYING FOREIGNERS IN THE CZECH REPUBLIC

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. DAVID SEDLÁČEK
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE JUDr. Ing. JAN KOPŘIVA, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2013



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2012/2013
Fakulta podnikatelská Ústav financí

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Sedláček David, Bc.

Účetnictví a finanční řízení podniku (6208T117) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Analýza problémů zaměstnávání cizinců v České republice

v anglickém jazyce:

Analysis of the Problems of Employing Foreigners in the Czech Republic

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy 

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. Vyd. 1.
Praha: ASPI, 2009. 309 s. ISBN 9788073574376.
KAPOUN, R. Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele. 1.
vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 102 s. ISBN 9788072637553.
KROUPA, A. Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce. Praha:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997, 72, 55, iii s.
LEIBLOVÁ, Z. a R. VOLKOVÁ. Co vám může dát stát a co zaměstnavatel. 1. vyd. Olomouc:
ANAG, 2005. ISBN 80-7263-268-X.
RÁKOCZYOVÁ, M. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v
procesu sociální integrace: (analýza poptávky po zahraniční pracovní síle). 1. vyd. Praha:
VÚPSV, 2007, 156 s. ISBN 978-80-87007-92-1.
STEINICHOVÁ, L. Průvodce zaměstnáváním cizinců v České republice. Praha: BMSS-Start,
2004, 79 s. ISBN 80-86140-23-7.
WINKLER, J. a M. ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. 1. vyd.
Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2004, 241 s. ISBN
80-210-3565-x.

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 05.05.2013



 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnávání cizinců v České republice. 

Cílem práce je zhodnotit dopady problémů z této činnosti plynoucích a navrhnout 

opatření, která budou optimální z hlediska státu, zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

 

 

Abstract 

The master´s thesis deals with problems of employing foreigners in the Czech Republic. 

The aim is to assess the consequences of the problems arising from this activity and to 

propose measures that will be optimal for state, employees and employers. 
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Úvod 

 

Dnešní svět se neustále propojuje, bariéry přechodu hranic se zmenšují, rozvoj 

technologií a dopravních prostředků způsobují, že cestování po celém světě není 

otázkou týdnů či měsíců, ale spíše hodin. Dochází tak k migračním vlnám a v České 

republice se potkávám čím dál častěji se zahraničními zaměstnanci firem 

v nejrůznějších oborech. Zajímalo mě proto, jaký je trend ve vývoji zaměstnávání 

cizinců, jaká je nejpočetnější národnostní skupina cizinců žijících v České republice a 

jak odlišné jsou vůbec požadavky při zaměstnávání cizinců jak na zaměstnance, tak na 

zaměstnavatele a v neposlední řadě též, jaké jsou ekonomické dopady výkonu práce 

zahraničních zaměstnanců. 

 

Diplomová práce se bude věnovat analýze problémů, které mohou pramenit ze 

zaměstnávání cizinců, s důrazem zejména na ekonomickou oblast a zdanění této 

skupiny zaměstnanců.  

V práci budou vymezeny základní pojmy vztahující se k zaměstnanosti, cizincům, 

relevantní právní úprava, důsledky zaměstnávání cizinců v rovině kulturní, ekonomické 

a trestně-právní. Dále budou představeny nejčastěji zastoupení státní příslušníci z cizích 

zemí pohybujících se na našem území, následně na ně budou aplikovány důsledky 

plynoucí z jejich zaměstnávání. Součástí práce bude i dotazník zkoumající vztah lidí 

k riziku, který následně bude sloužit jako další z podkladových materiálů pro tvorbu 

návrhů. Ty budou zahrnovat doporučení pro stát, zaměstnance i zaměstnavatele, která 

by pomohla zajistit co nejvyšší využití potenciálu, který cizinci na našem území 

představují a jejich snazší integraci do většinové společnosti. 

 

 

Cílem práce je zhodnotit dopady vyplývající ze zaměstnávání cizinců v České 

republice, ať už se jedná o práci legální či nelegální a navrhnout optimální řešení 

vedoucí k rozvoji ekonomického růstu. Součástí práce bude analýza roviny zejména 

finanční a také daňové a trestně-právní. 
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Metody zpracování použité při tvorbě diplomové práce sestávaly ze sběru informací a 

jejich studia, rešerše odborné literatury - zejména v úvodní části vymezující základní 

pojmy. Dále byla uplatněna analýza pro určení nejvýraznějších aspektů při 

zaměstnávání cizích státních příslušníků, statistický sběr dat při zkoumání vývoje trhu 

práce a vývoje v imigraci na české území. V praktické části byly využity metody 

komparace, dedukce a zobecňování při vyhodnocení dopadů smluv o zamezení dvojího 

zdanění a dotazníkové šetření zabývající se vztahem k riziku. Návrhová část 

syntetizovala údaje zjištěné v předchozích částech práce. 
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1 Teoretická východiska diplomové práce 

 

V této kapitole budou definovány základní pojmy vztahující se k zaměstnávání, 

vymezení cizinců dle právního řádu, stručně definována Evropská unie a Evropský 

hospodářský prostor, vysvětlen bude pojem daň a její funkce, základní pojmy daňové 

oblasti a daňová soustava České republiky. Dále bude specifikován trh práce v rovině 

obecné a posléze konkrétně v České republice s vývojovými trendy.  

 

1.1 Základní pojmy v oblasti pracovněprávních vztahů a cizinců 

 

Pro účely zaměření této práce je vhodné nejprve uvést, kdo je to vlastně cizinec dle 

českého právního řádu a ozřejmit základní pojmy v oblasti zaměstnávání. 

 

1.1.1 Cizinec 

Na cizince lze nahlížet dle několika zákonů. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu 

cizinců“) v § 1 odst. 2 uvádí, že „cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním 

občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.“ Danou problematiku upravují 

také zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„obchodní zákoník“), v kterém je zahraniční osoba definována v § 21 odst. 2 jako 

„fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České 

republiky“ a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), který vymezuje pojem zahraniční osoba 

negativně v § 5 odst. 2 takto „fyzická osoba, která nemá bydliště na území České 

republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky“.  

 

Pro pracovněprávní účely je cizinec definován v § 85 v zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) jako 

fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem EU/EHP a 

Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem. Za cizince se považuje i osoba bez státní 

příslušnosti. Další užití pojmu cizinec v této práci bude v souladu s touto definicí, 

v některých případech bude chápán cizinec dle zákona o pobytu cizinců. 
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1.1.2 Zaměstnávání 

Zaměstnávání je forma závislého vztahu zaměstnance na zaměstnavateli, při které 

zaměstnanec za předem dohodnutou odměnu provádí činnost dle pokynů 

zaměstnavatele v době a na místě k tomu určeném.1 

Velmi podobně je definována závislá práce v § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, ve znění p. p. (dále jen „zákoník práce“), jedná se o práci vykonávanou ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, dle 

jeho pokynů a zaměstnanec tuto činnost vykonává pro zaměstnavatele osobně.  

§ 2 odst. 2 zákoníku práce dále uvádí podmínky, za jakých musí být závislá práce 

vykonávána, a to: 

- za mzdu, plat nebo odměnu za práci; 

- na náklady a odpovědnost zaměstnavatele; 

- v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém 

místě. 

 

Závislou práci lze vykonávat výlučně v základním pracovněprávním vztahu, který 

tvoří dle zákoníku práce: 

- pracovní poměr, upravený v § 33 a následujících zákoníku práce. Vzniknout 

může na základě uzavřené pracovní smlouvy, volbou nebo jmenováním. 

V případě uzavřené pracovní smlouvy vzniká pracovní poměr dnem uvedeným 

ve smlouvě, a to i v případě, že zaměstnanec ve stanovený den do práce 

nenastoupí. U volby či jmenování vzniká pracovní poměr dnem uvedeným ve 

stanovách nebo ve zvláštním právním předpisu nebo ve jmenovacím aktu.  

V pracovní smlouvě musí být povinně sjednány tyto skutečnosti: 

o druh práce, na který je zaměstnanec přijímán; 

o místo výkonu práce; 

o den nástupu do práce. 

- dohoda o pracovní činnosti, která je upravena v § 76 zákoníku práce. Pracovní 

doba sjednaná v dohodě o pracovní činnosti nesmí přesáhnout v průměru 

polovinu týdenní pracovní doby; 

                                                 
1 Vymezení základních pojmů. Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné z: 
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_vymezeni_pojmu 
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- dohoda o provedení práce, upravená v § 75 zákoníku práce, rozsah práce je u 

této formy pracovněprávního vztahu omezen na 300 hodin v kalendářním roce. 

Povinnou součástí dohody je uvedení doby, na kterou se tato dohoda uzavírá. 

 

Za jeden ze základních pracovněprávních vztahů byl výše jmenován pracovní poměr. 

V ČR je možné se setkat s více druhy pracovních poměrů, a to konkrétně: 

- hlavní pracovní poměr: považuje se za něj pracovní poměr konaný po 

stanovenou dobu; 

- vedlejší pracovní poměr: sjednává se u osob, které již mají hlavní pracovní 

poměr uzavřen u jiného zaměstnavatele, lze jej uzavřít pouze na dobu kratší než 

stanovenou týdenní pracovní dobu, platí pro něj jednodušší právní úprava při 

rozvázání pracovního poměru a výpovědí může rozvázat pracovní poměr 

zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; 

- vedlejší činnost: je vykonávání jiného druhu práce zaměstnancem u 

zaměstnavatele, s nímž má sjednán pracovní poměr, mimo stanovenou pracovní 

dobu. Může být vykonávána v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod 

konaných mimo pracovní poměr; 

- souběžné pracovní poměry: pokud zaměstnanec sjedná několik pracovních 

poměrů, posuzují se zásadně samostatně, pokud právní předpisy nestanoví jinak. 

Počet pracovních poměrů ani rozsah celkové sjednané pracovní doby není 

omezen. Souběžné pracovní poměry se rozlišují podle toho, zda jsou sjednány u 

jednoho zaměstnavatele (pak se jedná o vedlejší činnost), nebo pro více 

zaměstnavatelů.2 

 

Nelegální práce je definována zákonem o zaměstnanosti, který do ní v § 5 písm. e) 

zahrnuje: 

- výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah; 

- vykonávání práce fyzickou osobou – cizincem v rozporu s vydaným povolením 

k zaměstnání nebo bez takového povolení, pokud je dle zákona o zaměstnanosti 

vyžadováno anebo v rozporu s vydanou „zelenou kartou“ (viz dále); 

                                                 
2 LEIBLOVÁ, Z. a R. VOLKOVÁ. Co vám může dát stát a co zaměstnavatel. 2005. s. 128-129 
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- vykonávání práce fyzickou osobou – cizincem bez platného povolení k pobytu 

na území ČR v případě, že je dle zákona o pobytu cizinců takové povolení 

vyžadováno. 

 

1.1.3 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatelem „se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou 

osobu v pracovněprávním vztahu.“3 

Tuzemským zaměstnavatelem je myšlena fyzická nebo právnická osoba 

zaměstnávající osoby v pracovněprávních vztazích. Z tohoto hlediska je nevýznamné, 

je-li zaměstnavatelem česká firma či česká firma se zahraniční majetkovou účastí a nebo 

organizační složka zahraničního zaměstnavatele. Nutnou podmínkou realizace činnosti 

je zápis do obchodního či jiného zákonem stanoveného rejstříku u příslušného orgánu 

České republiky. Zápis do obchodního rejstříku je povinný u právnických osob a u 

fyzických zahraničních podnikajících osob. V návaznosti na vymezení cizince dle 

zákona o zaměstnanosti se povinnost zápisu do obchodního rejstříku netýká fyzických 

osob – státních příslušníků EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků majících 

v České republice právo pobytu4. Tuzemským zaměstnavatelem je taktéž myšlena 

fyzická osoba, která nepodniká, avšak pro svoji osobní potřebu zaměstnává jinou 

fyzickou osobu.5 

Zahraniční zaměstnavatel je definován jako fyzická nebo právnická osoba, která 

v České republice trvale nepodniká, své zaměstnance do České republiky vyšle za 

účelem realizace obchodní či jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou fyzickou nebo 

právnickou osobou. Pracovněprávní vztah je stále mezi vyslanými pracovníky a jejich 

zahraničním zaměstnavatelem. Po provedení příslušných prací se vyslaní zaměstnanci 

vracejí zpět do sídla zaměstnavatele.6 

 

 

 

                                                 
3 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,ve znění p. p., § 7 
4 Od této povinnosti jsou osvobozeny i další skupiny fyzických osob, např. podnikající na základě 
živnostenského oprávnění. 
5 Vymezení základních pojmů. Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné z: 
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu/zz_vymezeni_pojmu 
6 Tamtéž 
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Účastníky právních vztahů dle § 3 zákona o zaměstnanosti jsou 

a) Česká republika, kterou zastupuje ministerstvo a Úřad práce7; 

b) fyzické osoby mající způsobilost být zaměstnancem dle zákoníku práce. 

Fyzickými osobami jsou myšleni státní občané České republiky a cizinci 

vymezení zákonem o pobytu cizinců; 

c) zaměstnavatelé, včetně kategorií zaměstnavatelů zahrnovaných do pojmu 

„tuzemský zaměstnavatel“; 

d) fyzické a právnické osoby a další subjekty dle zvláštních právních předpisů 

vykonávající činnosti dle zákona o zaměstnanosti. 

 

1.1.4 Evropská unie a Evropský hospodářský prostor 

Evropská unie je v současné době hospodářské a politické seskupení 27 členských 

států, jeho území zahrnuje většinu kontinentu a žije v něm přibližně 500 milionů 

obyvatel. Historie EU sahá do období po 2. světové válce, kdy se státy snažily zabránit 

dalšímu válečnému konfliktu tím, že budou více ekonomicky spolupracovat. Do 

dnešních dnů prošlo seskupení několika vývojovými fázemi. Již v roce 1951 vzniklo na 

základě Pařížské smlouvy Evropské společenství uhlí a oceli, v roce 1957 podepsáním 

Římských smluv vzniklo Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské 

hospodářské společenství. Zakládajícími státy těchto společenství označovaných 

zkráceně jen jako Evropská společenství bylo 6 zemí (Francie, Německo, Itálie, Belgie, 

Nizozemí a Lucembursko). V 70. letech došlo k prvnímu, tzv. „severnímu“, rozšíření o 

Dánsko, Irsko a Velkou Británii. Rozšiřování dále pokračovalo v 80. letech jižním 

směrem o Řecko, Španělsko a Portugalsko. V 90. letech vstoupily do Evropské unie 

Rakousko, Švédsko a Finsko. Největší bylo tzv. „východní“ rozšíření v roce 2004, kdy 

spolu s Českou republikou přistoupilo do EU dalších 9 států – Litva, Lotyšsko, 

Estonsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Malty a Kypr. Zatím k poslednímu 

rozšíření došlo v roce 2007 přistoupením Bulharska a Rumunska. Změna názvu 

z Evropských společenství na Evropskou unii proběhla k 1. lednu 1993, kdy vstoupila 

v platnost Maastrichtská smlouva. Dalším důležitým milníkem byl rok 2009, kdy 

                                                 
7 Novelou zákona o zaměstnanosti vznikl dne 1. dubna 2011 Úřad práce České republiky, který je 
správním úřadem s celostátní působností, skládá se z generálního ředitelství a z krajských poboček (jejich 
součástí jsou kontaktní pracoviště). Označením „úřad práce“ v dalším textu je myšlena krajská pobočka 
Úřadu práce České republiky. 
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vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, kterou získala Evropská unie právní 

subjektivitu.8  

 

Evropský hospodářský prostor byl vytvořen 1. ledna 1994 pro rozšíření vnitřního trhu 

EU na tři země Evropského sdružení volného obchodu. Těmito zeměmi jsou Norsko, 

Lichtenštejnsko a Island. Dohoda o EHP zaručuje uplatňování 4 základních svobod 

uplatňovaných v EU (svoboda pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu) ve 30 státech 

tvořících EHP. Dále zaručuje spolupráci v oblastech vývoje a výzkumu, vzdělání, 

ochrany spotřebitele, politiky životního prostředí. Naopak neznamená spolupráci 

v oblastech jako např. společná zemědělská politika, společná obchodní politika, 

společná bezpečnostní a obranná politika. Lze tedy konstatovat, že EHP je jakýmsi 

„mezistupněm“ v procesu spolupráce a nesdílí tolik společných hodnot jako jednotlivé 

členské státy EU mezi sebou.9 

 

 

1.2 Vymezení daňových pojmů 

 

Daň je platba do veřejného rozpočtu, která je zákonem uložená, a tedy povinná. Je 

neekvivalentní, nenávratná a obvykle neúčelová. 

Z daní se financují veřejně prospěšné statky, jejichž využívání je nemožné nebo velmi 

složité někomu odepřít. Proto je daň povinná, aby někteří jednotlivci pouze nevyužívali 

těchto statků bez jakéhokoliv přispění na ně. V moderním právním státě lze vybírat 

daně pouze na základě zákona, v širším slova smyslu na základě všeobecně závazné 

právní normy. Veřejným rozpočtem je státní rozpočet (nejvýznamnější součást soustavy 

veřejných rozpočtů), rozpočty krajské, obecní a nadnárodní (např. rozpočet EU).  

Úhradou daně nevznikne subjektu konkrétní nárok, neekvivalentnost značí, že výše 

daně, kterou se jednotlivec podílí na veřejných příjmech, nemá souvislost s tím, v jaké 

výši se bude podílet na veřejných výdajích nebo užívat veřejně poskytovaných statků. 

                                                 
8 Jak funguje Evropská unie. Europa: Portál Evropské unie [online]. Dostupné z: http://europa.eu/about-
eu/basic-information/index_cs.htm  
Základní data o EU. Euroskop [online]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9021/sekce/eu---zakladni-
data/ 
9 EEA Agreement. EFTA [online]. Dostupné z: http://www.efta.int/eea/eea-agreement.aspx 
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Neúčelovost daně znamená, že subjekty hradící daně neví, co z nich bude následně 

financováno.10 

 

1.2.1 Funkce daní 

Daně tvoří jednu z částí hospodářské politiky státu, mezi jejich hlavní funkce patří 

funkce fiskální, redistribuční, alokační, stimulační a stabilizační. 

Nejdůležitější je funkce fiskální, která zachycuje schopnost uspokojit příjmovou 

stránku veřejného rozpočtu. Alokační funkce je následkem selhávání tržních 

mechanismů na některých trzích. Redistribuční funkce upravuje nepřípustné rozdělení 

důchodů ve společnosti na základě tržních mechanismů (nástroj pro zmírnění rozdílů 

v důchodech jednotlivých skupin tím, že se ve větší míře vybírají od bohatých a zvyšují 

příjmy prostřednictvím transferových plateb chudším). Stimulační a stabilizační 

funkce mají vést subjekty k zodpovědnému chování a působit jako opatření ke zmírnění 

výkyvů ekonomického cyklu.11 

 

1.2.2 Základní pojmy daňové oblasti 

Daně přímé „platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže 

přenést na jiný subjekt.“12 

 

U daní nepřímých „se předpokládá, že je subjekt, který daň odvádí, neplatí z vlastního 

důchodu, ale že je přenáší na jiný subjekt.“13  

 

Daňové přiznání „je vyjádřením povinnosti každého daňového subjektu uvést sám 

správci daně výši svého daňového základu a vypočítat si sám i daň.“ 14 

 

Daňový subjekt „je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, 

kterou zákon označuje jako poplatníka nebo plátce daně.“ 15 

 

                                                 
10 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2010. 2010. s. 9-10 
11 Tamtéž, s. 11-12 
12 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2010. s. 20 
13 Tamtéž, s. 20 
14 BONĚK, V.  et al. Lexikon – daňové pojmy. 2001. s. 55 
15 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 20 odst. 1 
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Poplatník „je jedním ze dvou druhů daňových subjektů. Je jím fyzická nebo právnická 

osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani.“16 

 

Sazba daně „je algoritmus, jehož prostřednictvím se stanoví velikost konkrétní daně 

konkrétního daňového subjektu z jeho základu daně. Sazba daně je vždy upravena 

příslušným daňovým zákonem.“17 

 

Správce daně „je orgán, který je podle právních předpisů věcně příslušný a místně 

příslušný k výkonu správy daní.“18 

 

Základ daně „je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle 

zákonných pravidel.“19 

 

Zdaňovací období „je pravidelný časový interval, za který nebo na který se základ daně 

stanoví a daň vybírá.“20 

 

1.2.3 Daňová soustava 

Daňová soustava v České republice je podobná daňovým soustavám většiny vyspělých 

evropských zemích, což je dáno mimo jiné harmonizací daňových soustav v členských 

státech Evropské unie tak, aby bylo usnadněno fungování vnitřního trhu. Dle pojetí 

výnosů se daně člení na přímé a nepřímé. 

Do skupiny přímých daní se řadí daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů 

právnických osob (v cizině označovaná jako korporátní daň), daň silniční a tzv. 

„trojdaní“ – daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí.  

Skupinu nepřímých daní tvoří daň z přidané hodnoty a selektivní daně ze spotřeby. 

S ohledem na zaměření této práce bude blíže definována pouze daň z příjmů fyzických 

osob. Ta se vypočítá jednotnou 15% sazbou ze základu daně, který je snížen o 

odčitatelné položky a nezdanitelnou část základu daně.21 

                                                 
16 BONĚK, V. et al. Lexikon – daňové pojmy. 2001. s. 303 
17 Tamtéž, s. 395 
18 Tamtéž, s. 451 
19 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2010. 2010. s. 19 
20 Tamtéž, s. 20 
21 NAHODIL, F. et al. Veřejné finance v České republice. 2009. s. 42-44 
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Druhy příjmů zdaňovaných u fyzických osob jsou vymezeny v §§ 6 – 10 ZDP a jsou to: 

- příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky; 

- příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti; 

- příjmy z kapitálového majetku; 

- příjmy z pronájmu; 

- ostatní příjmy. 

 

Daňová soustava je schematicky zachycena na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 1: Schéma daňové soustavy ČR (Zdroj: Vlastní zpracování na základě literatury  
NAHODIL, F. et al. Veřejné finance v České republice. 2009. s. 42-44) 
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1.3 Trh práce 

 

Trh  obecně je mechanizmem, prostřednictvím nějž se kupující a prodávající střetávají 

za účelem určení ceny zboží a množství, které se prodá. Trh lze členit z mnoha hledisek. 

Jedním z nich je členění na centralizovaný trh reprezentovaný např. burzou a 

decentralizovaný, jehož reprezentantem je trh práce. Trh je základem tržních ekonomik 

– systémů sloužících ke koordinaci lidí, činností a firem prostřednictvím systému cen a 

trhů. Tyto systémy odpovídají na tři základní otázky – co, jak, pro koho. V tržním 

systému má vše svou cenu, která vyjadřuje hodnotu zboží v peněžních jednotkách. Cena 

slouží také jako signál výrobcům a spotřebitelům a koordinuje jejich rozhodování na 

trhu.22  

 

Trh práce lze definovat jako místo, kde se střetává nabídka práce s poptávkou po práci. 

I na tento specifický trh lze nahlížet jak z pohledu makroekonomického, tak 

mikroekonomického. 

Mikroekonomický pohled - nabízejícími jsou zde lidé, kteří nabízejí práci jako jeden 

z výrobních faktorů. Současně se při nabídce rozhodují mezi prací a volným časem, 

neboli z pohledu spotřebitelského, jde o rozhodnutí mezi volným časem a ostatními 

statky, které lze pořídit za mzdu. To znamená, že mzda v tomto pojetí je cenou volného 

času. Na nabídku práce působí protichůdně 2 efekty, a to efekt substituční a efekt 

důchodový. Substituční efekt znamená, že při růstu mzdy je člověk ochoten nabízet více 

práce (pracovat delší dobu) na úkor volného času. Důchodový efekt působí naopak, tedy 

tak, aby si člověk s rostoucí mzdou kupoval také více volného času a v důsledku toho 

nabízel méně práce. Problémem přenesení obou efektů do praxe je určení bodu – výše 

mzdy, od které u člověka převládá důchodový efekt nad substitučním, neboť preference 

lidí jsou v tomto směru individuální a odvíjí se z mnoha příčin – různé životní náklady, 

životní styl atd.23 V souvislosti se substitučním efektem je vhodné zmínit nominální a 

reálné změny mezd. Nominální růst mezd znamená sledování pouze výše mzdy bez 

uvažování inflace. Reálná změna mzdy bere v úvahu také inflaci. Reálné zvýšení mezd 

znamená, že se člověku zvýší velikost spotřebního koše a vyjadřuje se jako podíl indexu 

                                                 
22 SAMUELSON, P. a  W. D. NORDHAUS. Ekonomie. 2007. s. 26-27 
23 SOUKUPOVÁ, Jana et al. Mikroekonomie. 2002. s. 386-391 
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nominálních mezd a indexu cen spotřebních statků. Lze tedy říci, že každé reálné 

zvýšení mezd je zároveň nominálním zvýšením mezd, ale ne každé nominální zvýšení 

mezd je současně reálným zvýšením mezd. Poptávajícími jsou firmy, které mají kapitál 

a poptávají právě výrobní faktory.24  

 

Nabídku práce s působením důchodového a substitučního efektu znázorňuje následující 

obrázek. Na ose X je počet hodin, které jsou lidé ochotni pracovat při nabízené 

hodinové mzdě vynášené na ose Y. Z obrázku vyplývá, že od 7 hodin nabízené práce 

začíná převažovat důchodový efekt nad substitučním efektem. 

 
Obrázek 2: Křivka nabídky práce (Zdroj: HOLMAN, R. Ekonomie. 2003. s. 273) 

 

Další obrázek zachycuje trh práce a pohyby na něm.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 HOLMAN, R. Ekonomie. 2003. s. 269-273 
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Legenda: 

W = reálná hodinová mzda 
 
L = množství práce v hodinách 
 
D = poptávka po práci 
 
S = nabídka práce 
 
E = rovnovážný bod trhu práce 
 
WE = rovnovážná hodinová mzda 
 
LE = rovnovážné množství práce   

 
Obrázek 3: Trh práce (Zdroj: HOLMAN, R. Ekonomie. 2003. s. 276) 

 

Trh práce směřuje k rovnováze a udržuje se v ní prostřednictvím korekcí ceny práce, 

tedy mezd. Nerovnováha trhu práce je dočasná situace. Mzda W1 zachycuje situaci, kdy 

je nedostatek práce, firmy poptávají více práce než kolik je nabízeno lidmi. Konkurence 

mezi firmami motivuje růst mezd, což vede ke zvětšení nabízeného množství práce 

lidmi a firmy vede k omezování poptávaného množství práce. Růst mzdy se zastaví 

v bodě WE a trh práce je v rovnováze. Opačná situace je zachycena výší mzdy W2, kdy 

je na trhu práce přebytek, nabízené množství práce lidmi je větší než poptávané 

množství práce od firem a vzniká nezaměstnanost. Lidé hledající práci si konkurují, což 

snižuje úroveň mezd opět až na úroveň WE až se nezaměstnanost eliminuje úplně.25 

 

Mezi sledované ukazatele vývoje trhu práce patří vývoj nezaměstnanosti a vývoj míry 

zaměstnanosti, kterou lze dále rozvíjet dle pohlaví, jednotlivých profesí, dosaženého 

vzdělání, regionů atd. Nezaměstnaností se zabývá následující podkapitola. Míra 

zaměstnanosti se vypočte jako podíl počtu zaměstnaných osob v produktivním věku 

vůči počtu všech osob v produktivním věku. Za osoby v produktivním věku jsou 

považovány dle současné praxe osoby ve věku 15 – 64 let.26 Lze se domnívat, že 

                                                 
25 HOLMAN, R. Ekonomie. 2003. s. 276 
26 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - Metodika. Český statistický úřad [online]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps 
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postupem času bude horní hranice navyšována s ohledem na všeobecně se zvyšující 

věkovou hranici pro odchod do penze.  

 

1.3.1 Nezaměstnanost  

Patří takřka neodmyslitelně k trhu práce. Ačkoliv je společností vnímána obecně 

negativně, objevuje se v každé tržní ekonomice vč. České republiky. Uměle byla 

potlačena pouze před rokem 1989 za existence ČSSR v dobách centrálního plánování. 

Trh práce se řadí mezi nedokonalé trhy, především z důvodu neúplnosti informací. 

Navzájem se zde hledají zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří si navzájem vyhovují. 

Toto hledání však může nějakou dobu trvat a mezitím zůstávají někteří lidé bez práce a 

pracovní místa zůstávají po tuto dobu neobsazena.27 Nezaměstnanost je projevem 

nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na pracovním trhu charakteristická převisem 

nabídky.28 

Mezi metriky měření nezaměstnanosti na makroekonomické úrovni patří míra 

nezaměstnanosti a přirozená míra nezaměstnanosti.  

 

Míra nezaměstnanosti představuje podíl nezaměstnaných na celkovém počtu lidí 

ochotných pracovat. Vyjadřuje se vzorcem: 

 

LU

U
u

+
=  

 

kde  u = míra nezaměstnanosti 

 L = počet zaměstnaných 

 U = počet nezaměstnaných 

 U + L = ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 

Mezi nezaměstnané však nelze řadit všechny občany, kteří nemají práci. Je nutné 

provést rozdělení na ekonomicky neaktivní (člověk, který práci nemá a ani žádnou 

nehledá) a ekonomicky aktivní (člověk, který práci nemá, ale aktivně nějakou hledá, 

                                                 
27 HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 2004. s. 159 
28 KOTÝNKOVÁ, M. a O. NĚMEC. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence se vstupem České 
republiky do EU. 2003. s. 121 



 25   

tzn. je zaregistrován na úřadu práce29, hledání práce je základním znakem 

nezaměstnaného). Do počtu nezaměstnaných se počítají pouze občané ekonomicky 

aktivní.30 

Mezi lidmi zaregistrovanými na úřadech práce se dále rozlišují zájemci o zaměstnání a 

uchazeči o zaměstnání. 

Zájemce o zaměstnání je fyzická osoba, která stojí o zprostředkování práce úřadem 

práce, do evidence zájemců je zařazena na základě písemné žádosti podané u 

kteréhokoliv úřadu práce v ČR (pouze zájemce o rekvalifikaci se musí registrovat na 

úřadu práce v místě svého trvalého bydliště – a to proto, že zájemce o rekvalifikaci 

může požádat o úhradu jejich nákladů). Po dobu vedení v evidenci musí zájemce o 

zaměstnání poskytovat úřadu práce součinnost při vyhledávání a zprostředkování 

vhodného zaměstnání. Sankcí za neposkytnutí součinnosti může být vyškrtnutí 

z evidence. Zájemce o zaměstnání není zdravotně pojištěn.31 

Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba podáním písemné žádosti o 

zprostředkování zaměstnání na úřadu práce v místě svého trvalého bydliště. Platí, že 

každé žádosti úřad práce vyhoví. Podmínky, za kterých se fyzická osoba nemůže stát 

uchazečem o zaměstnání, jsou obsaženy v zákonu o zaměstnanosti. Jestliže fyzická 

osoba podá žádost do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností 

považovaných za náhradní doby (např. doba pobírání plného invalidního důchodu, 

výkon vojenské služby apod.), zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne 

následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností. V ostatních případech se 

fyzická osoba zařadí dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. 

Ukončení zaměstnání dokládá fyzická osoba zápočtovým listem nebo písemným 

ukončením pracovního poměru, doby náhradní dokládá např. rozhodnutími nebo 

potvrzeními.32 

 

Přirozená míra nezaměstnanosti vyjadřuje takovou nezaměstnanost, při které je trh 

práce v rovnováze. Vychází z pozorování trhu práce za určité období, ve kterém lze 

vysledovat míru ztráty práce – procento lidí, kteří v daném období opustí svou práci a 
                                                 
29 Pro registraci na úřadu práce jsou různé podněty – např. pomoc při hledání zaměstnání, získání podpory 
v nezaměstnanosti od státu. 
30 HOLMAN, R. Ekonomie. 2003. s. 257-258 
31 LEIBLOVÁ, Z. a R. VOLKOVÁ. Co vám může dát stát a co zaměstnavatel. 2005. s. 17-18 
32 Tamtéž, s. 18-20 
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míru nalézání práce – tj. procento nezaměstnaných, které najde ve sledovaném období 

práci.  

Při označení míry ztráty práce σ to znamená, že σ * L je počet lidí, kteří ve sledovaném 

období opustí práci a zařadí se mezi nezaměstnané. 

Míra nalézání práce nese označení φ, potom φ * U je počet lidí, kteří v daném období 

našli práci, tedy přestali být nezaměstnaní.33 

 

Výše již bylo uvedeno, že trh práce je trhem nedokonalým, s neúplnou informovaností. 

Ta je jednou z determinant míry ztráty práce σ a míry nalézání práce φ. Platí, že čím 

úplnější je informovanost lidí na trhu práce, tím vyšší je míra nalézání práce φ a tím 

nižší je přirozená míra nezaměstnanosti. Dalším činitelem je výše podpor 

v nezaměstnanosti a doba jejich poskytování. Čím vyšší jsou tyto podpory a čím déle 

jsou poskytovány, tím nižší je míra nalézání práce φ a tím vyšší je přirozená míra 

nezaměstnanosti.34  

 

1.3.2 Druhy nezaměstnanosti 

Obecně se nezaměstnanost člení na frikční, strukturální a cyklickou. V pojetí přirozené 

míry nezaměstnanosti se však skládá z frikční, strukturální a dobrovolné složky. 

Cyklická nezaměstnanost, objevující se při hospodářských recesích, není součástí 

přirozené míry nezaměstnanosti.  

Frik ční nezaměstnanost je většinou krátkodobá a je způsobena osobními důvody, 

např. přechod od jednoho zaměstnavatele ke druhému, stěhování se apod. Strukturální 

nezaměstnanost souvisí s tím, jak některá odvětví ekonomiky expandují a jiná upadají. 

Jako příklad z českého prostředí slouží omezení těžby uhlí po roce 1989. Tento typ 

nezaměstnanosti bývá spojován s pojmem rekvalifikace – ta je vyžadována u 

pracovníků z oblastí, které jsou v útlumu tak, aby se mohli začlenit do odvětví 

expandujících.35 Dobrovolná nezaměstnanost je tvořena lidmi, kteří z nejrůznějších 

důvodů pracovat nechtějí a jsou spokojeni s přijímáním sociálních dávek. Je to taková 

                                                 
33 HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 2004. s. 160 
34 Tamtéž, s. 162 
35 KOTÝNKOVÁ, M. a O. NĚMEC. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence se vstupem České 
republiky do EU. 2003. s. 122-124 
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nezaměstnanost, při které nezaměstnaný hledá práci, ale za vyšší mzdu, než která na 

trhu práce převládá.36  

Pro úplnost bude nyní definována i nedobrovolná nezaměstnanost. Při ní hledají 

nezaměstnaní práci za mzdu, která na trhu práce převládá, popř. by akceptovali i mzdu 

nižší, ale přesto nemohou práci najít. Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti jsou 

překážky, které brání poklesu mezd – mohou to být odbory s cílem prosazení určité 

výše mezd, stát a stanovení zákonné minimální mzdy37. Nedobrovolná nezaměstnanost 

má horší dopady než dobrovolná. U dobrovolné nezaměstnanosti člověk odmítá 

pracovní nabídky, u kterých ohodnocení neodpovídá jeho představám, zatímco u 

nedobrovolné nezaměstnanosti chce nezaměstnaný přijmout práci za nabízenou mzdu, 

ale přesto práci nenachází. Negativní dopad nedobrovolné nezaměstnanosti může být 

umocněn tím, že postihne lidi bez dobrých alternativních příležitostí.38 

 

Nezaměstnanost lze dělit také dle délky jejího trvání na krátkodobou a dlouhodobou. 

Krátkodobá nezaměstnanost je způsobena neustálým pohybem na pracovních trzích, 

kdy lidé přestupují mezi jednotlivými zaměstnáními, typicky ji představuje frikční 

nezaměstnanost popsaná výše. Problémem se může stát dlouhodobá nezaměstnanost, 

která se projevuje sociálními důsledky, obvykle také stresem, zhoršením zdravotního 

stavu, ztrátou kvalifikace a mnohdy i sebeúcty (člověk si může připadat jako 

„méněcenný“, protože není schopen najít si práci). Dlouhodobá nezaměstnanost se 

může samovolně změnit z nedobrovolné na dobrovolnou, když lidé ztratí víru v to, že 

ještě najdou zaměstnání. Tomu přizpůsobí i způsob života, začnou žít skromněji a 

spokojí se s podporami ze strany státu.39 

 

1.4 Vývoj trhu práce 

 

Jako každý trh, i trh práce prochází vývojem. Mění se kvalifikace lidí nabízejících práci, 

mění se zaměření ekonomik jednotlivých zemí, věkové složení populace, a další 

faktory. 

                                                 
36 HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 2004. s. 161-162 
37 V ČR je zákonem stanovená měsíční minimální mzda 8 000 Kč (stav v roce 2013). 
38 HOLMAN, R. Ekonomie. 2003. s. 296-298 
39 Tamtéž, s. 300 
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1.4.1 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku na trhu práce 

Mezi nejdůležitější vlivy působící na trh práce patří hospodářský vývoj (zde platí přímá 

úměra mezi hospodářským vývojem a mírou zaměstnanosti), demografický vývoj, 

sociokulturní faktory, trendy využívání outsourcingu, proměny významu částí 

hodnotového řetězce výroby i služeb.40 

 

Příčiny změn nabídky na trhu práce jsou zejména: 

- demografický vývoj, u nějž platí, že populace v Evropě stárne a generace osob 

vstupujících v současnosti na trh práce nestačí kvantitativně nahrazovat generace 

odcházející. Lze očekávat, že většina odvětví v české ekonomice bude 

dlouhodobě stárnout, budou chybět pracovníci pro stále větší okruh profesí a 

současně budou muset zaměstnavatelé přizpůsobovat pracovní procesy stárnoucí 

populaci; 

- sociokulturní faktory, které vyjadřují měnící se životní styl, představy o 

seberealizaci a hodnotovém žebříčku a ovlivňují výběr střední, popř. vysoké 

školy, pracovního místa i zaměstnavatele. V souladu s těmito faktory dochází 

k úbytku počtu absolventů průmyslových oborů (vzdělaných středoškolsky 

s maturitní zkouškou a zvláště učilišť) a naopak roste počet vysokoškolských 

absolventů – tím dochází ke zpožďování počátku ekonomické činnosti u mladé 

generace.41 

 

Faktory ovlivňující poptávku na trhu práce jsou následující: 

- investice a outsourcing, přičemž v nedávných letech, zejména před rokem 2008, 

proudily do České republiky investice na výstavbu nových průmyslových 

závodů, v nichž probíhala sériová výroba podniků z vyspělejších členských států 

EU – především států západní Evropy, Spojených států amerických a částečně i 

Japonska. Vyspělejší země nacházely konkurenční výhodu nižších mzdových 

nákladů v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, kde byla 

současně k dispozici dostatečně kvalifikovaná pracovní síla a státy vytvářely 

                                                 
40 NÁRODNÍ OBSERVATOŘ ZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ. Předvídání kvalifikačních potřeb 
trhu práce. 2009. s. 8.  
41 Tamtéž, s. 11-12 
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příznivé podmínky pro investice42. Avšak sociokulturní faktory mající za 

důsledek zvyšování vzdělanosti konkrétně v České republice má za následek 

růst mzdových nákladů na pracovní sílu a přesun výroby do „levnějších“ zemí; 

- posun ve významu částí hodnotového řetězce výroby a služeb, hodnotový 

řetězec představuje souhrn činností na sebe navazujících při výrobě nového 

výrobku a jeho přepravě od výrobce k odběrateli. V České republice probíhá 

zejména pracovně nejnáročnější část tohoto procesu, a to výroba a montáž. 

S růstem mzdových nákladů však lze očekávat přesun těchto činností do jiných 

teritorií, např. jihovýchodní Asie. Proto je do budoucna důležité najít oblasti, ve 

kterých lze nabídnout spolupráci partnerům z vyspělejších států a přinášející 

vyšší přidanou hodnotu (a využít vyššího vzdělání populace), např. oblast 

návrhu a vývoje nových výrobků, know-how, inovace, designu, logistiky.43 

 

1.4.2 Obecné vývojové trendy trhu práce 

K základním obecným trendům ve vývoji trhu práce v současnosti patří např.: 

- nahrazování množství lidí kvalitou a zvyšující se stupeň automatizace, což 

koresponduje i se sociokulturními faktory, popsanými výše – tedy vyšší 

kvalifikace pracovní síly, přičemž i dělnické profese v dnešní době znamenají 

spíše obsluhu strojů než převažující mechanickou činnost; 

- rostoucí potřeba přizpůsobivosti na měnící se práci, schopnosti celoživotního 

vzdělávání, využívání výpočetní techniky k získávání informací a následná 

práce se získanými údaji; 

- pokles podílu stereotypních činností, nárůst podílu řešení různorodých 

problémů, které přinášejí neustálé změny okolí; 

- nárůst významu mezilidské komunikace, včetně vícejazyčné komunikace a 

nárůst významu týmové spolupráce a řešení problémů (důsledek globalizace a 

působení nadnárodních společností, ustavování mezinárodních týmů expertů pro 

řešení zadaných projektů); 

- uplatňování komplexního přístupu k řízení a s tím související nárůst podílu 

plánovacích, kontrolních, řídících a obchodních činností na úkor výrobních 
                                                 
42 Např. investiční pobídky upravené v §§ 35a a 35b ZDP. 
43 NÁRODNÍ OBSERVATOŘ ZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ. Předvídání kvalifikačních potřeb 
trhu práce. 2009. s.13-15 
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(základním úkolem podniku již není pouze vyrobit požadovaný počet výrobků a 

splnit plán, ale zejména schopnost prodat výrobky – a ty musejí být v ostré 

konkurenci kvalitní, bezporuchové, nezávadné); 

- zvyšování významu ekologických aspektů výrobních i nevýrobních činností.44 

 

1.4.3 Vývoj nezaměstnanosti na evropském trhu práce a opatření na její snížení 

Vývoj míry nezaměstnanosti na evropském trhu práce měl od 70. let 20. století 

narůstající trend, a to především z důvodů demografických, kdy počet lidí hledajících 

práci vzrůstal, kdežto počet pracovních míst stagnoval. Stručný vývoj od roku 1960 je 

následující: 

- období 1960 – 1973 bylo obdobím vysoké míry ekonomického růstu, 

nezaměstnanost byla poměrně stabilní a průměrná míra nezaměstnanosti se 

pohybovala kolem 2,6 %; 

- v období 1974 – 1985 poklesla míra ekonomického růstu a zaměstnanost 

stagnovala. Vlivem demografických faktorů rostla míra nezaměstnanosti 

z hodnoty 3 % v roce 1974 až k maximu 10,8 % v roce 1985; 

- v období 1986 – 1990 se zvýšila míra ekonomického růstu, rostl i počet 

pracovních míst, což vedlo ke snížení míry nezaměstnanosti z rekordních hodnot 

10,8 % z roku 1986 na 8,3 % v roce 1990; 

- od roku 1991 klesal počet pracovních míst vlivem zpomalení ekonomického 

růstu, nezaměstnanost rostla až do roku 1994; 

- v průběhu 90. let probíhaly strukturální změny na trzích práce s cílem odstranit 

nepružnosti, což se dařilo a v roce 1998 klesla míra nezaměstnanosti pod 10 % a 

v roce 2001 činila 7,3 %.45 

 

V roce 1998 byl zahájen proces Evropské strategie zaměstnanosti, který se zabývá 

koordinací politik zaměstnanosti členských států EU. Cílem strategie je vypořádat se 

s vysokou nezaměstnaností, která se stala celoevropským problémem. Zaměřuje se na 

strukturální změny na trhu práce a její předlohou jsou teoretická východiska obsažená 

                                                 
44 HLAĎO, P. Svět práce: propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních 
odborných školách [online], s.79-80. Dostupné z: http://www.vychova-vzdelavani.cz/svetprace.pdf 
45 KOTÝNKOVÁ, M. a O. NĚMEC. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence se vstupem České 
republiky do EU. 2003. s. 19-21 
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v Bílé knize „Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost – výzva a cesty vpřed pro 21. 

století“, kterou v roce 1993 předložila Evropské radě Evropská komise. Podstatnou 

charakteristikou této strategie je její komplexnost spočívající v propojení politik 

zaměstnanosti, vzdělávací, sociální, daňovou a regionální. Ve středu pozornosti je 

rozvoj lidských zdrojů46.  

Základní principy Evropské strategie zaměstnanosti byly přijaty v roce 1997 na 

zvláštním zasedání Evropské rady v Lucembursku. Společné cíle byly vytyčeny ve 

směrnicích zaměstnanosti, které byly rozpracovány do 4 pilířů – schopnost 

k zaměstnání, podnikatelství, adaptabilita, rovné příležitosti. 

Rozvinutím Evropské strategie zaměstnanosti bylo přijetí Evropského paktu 

zaměstnanosti Evropskou radou v roce 1999. Cílem bylo rozšíření Evropské strategie 

zaměstnanosti o makroekonomický dialog a výměnu zkušeností v oblasti mzdové 

politiky. Pakt o zaměstnanosti měl 3 hlavní cíle – společným úsilím zlepšit daňovou a 

mzdovou politiku, pokračovat v koordinované strategii zaměstnanosti, prosazovat a 

posilovat strukturální reformy vedoucí ke zlepšení hospodářské soutěže a fungování 

trhů zboží, služeb a kapitálu. 

Dalším milníkem pro Evropskou strategii zaměstnanosti bylo přijetí strategického cíle 

dalšího rozvoje Evropské unie v roce 2000 v Lisabonu pro období let 2001 – 2010. Byl 

přijat strategický cíl v tomto znění: „Stát se co nejvíce konkurenceschopnou a 

dynamickou ekonomikou světa založenou na znalostech, která je schopná trvale 

udržitelného rozvoje a nabízí stále více lepších pracovních příležitostí a větší sociální 

soudržnost“. Mezi priority v oblasti zaměstnanosti patří podpora aktivních a 

preventivních opatření politiky zaměstnanosti, s cílem motivovat nezaměstnané 

k hledání, přijetí a udržení zaměstnání. Konkrétní cíle pro rok 2010 byly doplněny na 

zasedání Evropské rady ve Stockholmu i pro rok 2005. V rámci těchto cílů bylo 

vytýčeno dosáhnout v roce 2005 míru zaměstnanosti 67 % a u žen míru zaměstnanosti 

57 %, v roce 2010 dosáhnout celkovou míru zaměstnanosti 70 % a míru zaměstnanosti 

žen 60 %.47 

 
                                                 
46 Personální management chápe pojem rozvoj lidských zdrojů jako zvyšování znalostí, schopností, 
dovedností a dalších vlastností jednotlivců k uspokojení potřeb uživatelů lidských zdrojů. 
47 KOTÝNKOVÁ, M. a O. NĚMEC. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence se vstupem České 
republiky do EU. 2003. s. 35-44 
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1.4.4 Vývoj trhu práce v České republice od roku 1989 

Opuštění centrálně plánované ekonomiky a přechod k tržnímu hospodářství znamenal i 

konec pracovní povinnosti, kterou nahradilo právo na práci. Zanikla právní instituce 

všelidového vlastnictví, v privatizaci státního majetku dostal kapitál konkrétní 

vlastníky, kteří rozhodují o interakci práce a kapitálu ve výrobě – prostřednictvím trhu 

výrobních faktorů. Také došlo ke změně sektorové struktury zaměstnanosti, v centrálně 

plánované ekonomice prosazované určení priorit na průmysl – služby – zemědělství 

změnilo pořadí na služby – průmysl – zemědělství. 

Počátkem 90. let došlo k odchodu velké části tzv. pracujících důchodců do starobního 

důchodu (přibližně 250 tis. osob, v té době cca 5 % pracovní síly), což dočasně udrželo 

míru nezaměstnanosti na nízké úrovni a vytvořilo prostor pro růst celkové 

zaměstnanosti v České republice v letech 1990 – 1993. V dalších letech však celková 

zaměstnanost vykazovala klesající trend. 

Fungování českého trhu práce přibližně od poloviny 90. let začalo vykazovat rozdílné 

dopady na různé skupiny pracovní síly. Došlo k rozdělení na kategorie více ohrožené a 

kategorie méně ohrožené nezaměstnaností vyvolanou snížením celkové poptávky po 

práci. Členové více ohrožených skupin nacházejí hůře další uplatnění, to vede 

k prodlužování doby, po kterou jsou nezaměstnaní a z pohledu makroekonomického 

roste podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných. 

Diferenciace trhu práce probíhala i geograficky – vytvořily se regiony s nízkým 

podílem dlouhodobé nezaměstnanosti (např. Praha) a naopak s vysokým podílem 

dlouhodobé nezaměstnanosti a slabou intenzitou pohybu pracovní síly (např. 

Moravskoslezský kraj).  

K ohroženým skupinám osob patří: 

- lidé se zdravotním postižením; 

- absolventi škol; 

- nekvalifikované osoby; 

- vyšší věkové kategorie; 

- osoby společensky nepřizpůsobivé, často měnící zaměstnání.48  

 

                                                 
48 WINKLER, J. a M. ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. 2004. s. 7-19 
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V době před vstupem České republiky do EU se v kontextu s Evropskou strategií 

zaměstnanosti objevily 3 hlavní problémy a výzvy pro českou politiku zaměstnanosti. 

Byly jimi: 

- míra zaměstnanosti v podmínkách stárnoucí populace, kdy alespoň udržení míry 

zaměstnanosti je zásadním předpokladem makroekonomické výkonnosti, 

finanční stability systému sociálních dávek za situace snižujícího se podílu 

populace na národní pracovní síle. V ČR byl však v období let 1989 – 2003 

trend zaměstnanosti klesající – zejména u žen, věkové kategorie 60 – 64 let, 

zdravotně postižených lidí; 

- kvalita pracovní síly a struktura lidského kapitálu, v období před vstupem do 

EU byla největší část populace vzdělána středoškolsky, váha vysokoškolského 

vzdělání (zejména bakalářského) byla nižší a platilo, že čím starší kategorie 

pracovníků, tím nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných – a tím nižší kvalifikace 

pracovní síly. Systém celoživotního vzdělávání byl v počátcích, chyběly 

výraznější stimuly pro firmy ke vzdělávání zaměstnanců (např. daňové pobídky, 

dotace) a zaměření středních škol se mnohdy nekrylo s potřebami trhu práce; 

- ekonomické a sociální podmínky zaměstnanosti, tvorba nových pracovních míst 

vyžaduje roční tempo růstu reálného hrubého domácího produktu nad tzv. 

prahem zaměstnanosti49 - ten byl vypočten na 2,14 % ročně. Ročních temp růstu 

znatelně převyšujících práh zaměstnanosti Česká republika dosáhla krátkodobě, 

na vrcholu expanzivní fáze ekonomického cyklu. Pokud jde o sociální 

podmínky, nastavení sociálních dávek není motivačním prvkem k hledání 

zaměstnání zejména nekvalifikované  pracovní síly.50 

 

Vývoj nezaměstnanosti v České republice a možnost komparace s Evropskou unií jako 

celkem umožňuje následující tabulka. 

 

 

                                                 
49 Práh zaměstnanosti vyjadřuje při neměnné produktivitě práce bod změny, nad kterým ekonomický růst 
vede k růstu zaměstnanosti. 
50 WINKLER, J. a M. ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. 2004. s. 10 
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Tabulka 1: Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR a EU v letech 2004 - 2012 (Zdroj: Harmonised 

unemployment rate by sex. Eurostat [online].) 

  Průměrná míra nezaměstnanosti v % v letech 2004 - 2012 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ČR 8,3 7,9 6,9 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7 

EU27 9,2 9 8,3 7,2 7,1 9 9,6 10 10,4 

 

Pozn.:  Údaje za rok 2012 zobrazují pouze prvních 11 měsíců. 

 EU27 označuje členské státy Evropské unie vč. Bulharska a Rumunska, které 

přistoupily k Evropské unii až v roce 2007. 

 

Z tabulky je patrné, že v celém sledovaném období si Česká republika vedla lépe než 

EU a vývojový trend platný pro ČR je shodný jako pro EU jako celek.  

Období let 2004 – 2008 bylo ve znamení neustálého snižování míry nezaměstnanosti, 

což koresponduje s celkovým vývojem ekonomiky v té době, kdy probíhala fáze 

konjunktury v hospodářském cyklu. Rok 2008 byl zlomový, v USA se projevila 

finanční krize pramenící z hypotéční krize, v Evropě se tato krize projevila až se 

zpožděním v roce 2009 a letech následujících. Zajímavý je rok 2011, kdy 

nezaměstnanost celé EU pokračovala v rostoucím trendu, v ČR došlo ke snížení míry 

nezaměstnanosti. Lze to vysvětlit oživením ekonomiky Spolkové republiky Německo, 

na jejímž vývoji je Česká republika do značné míry závislá, neboť přibližně 30 % 

exportu je orientováno právě na Německo. Naopak rostoucí míra nezaměstnanosti v EU 

jako celku lze odvodit ze zhoršující se situace zemí jižní Evropy, ať už jde o Apeninský 

či Pyrenejský poloostrov, kde míra nezaměstnanosti je na rekordně vysokých 

hodnotách. 
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2 Zaměstnávání cizinců v ČR 

 

V této části práce budou obecně uvedeny výhody a nevýhody zaměstnávání cizinců, 

dále podmínky zaměstnávání cizinců v České republice, řešení záležitostí daňových a 

ostatních odvodových povinností a také budou nastíněny dopady správních deliktů či 

trestných činů způsobených cizinci.  

 

 

2.1 Výhody a nevýhody zaměstnávání cizinců 

 

S postupující globalizací, hledáním nejefektivnějších míst k alokaci zdrojů, rostoucími 

požadavky zákazníků na zvyšování kvality a snižování či alespoň uchování ceny, si 

konkurují trhy práce v jednotlivých zemích. Přestává záležet na vzdálenostech, může 

docházet k přesunu výroby nebo zaměstnanců za prací takřka po celém světě. Na 

druhou stranu však rychlá schopnost učení se a realizace, kterou se propojená pracovní 

místa v celosvětové síti vyznačují, se dají překonat pouze za předpokladu znalosti 

profesních světových jazyků a metod.51 

Další podstatnou determinantou je technologický pokrok, jehož rozměr nabral 

nevídaných rozměrů ke konci 20. století a umožňuje lidem z některých odvětví 

pracovat, aniž by museli trávit čas přímo v místě svého zaměstnavatele. Tedy, lidé 

mohou pracovat z domu, některé úseky podnikových činností lze přesunout dokonce do 

jiného státu, kde jsou vhodnější podmínky, a tím přímo zaměstnávat cizince, nebo 

nepřímo prostřednictvím outsourcingu využívat zahraniční pracovní síly. Příkladem 

jsou telefonická centra umístěná v jiné zemi. Tyto činnosti způsobují rostoucí 

internacionalizaci organizací a trhů. Jejich důsledkem je mezikulturní srovnávání 

pracovních příležitostí, potřeba výběru vhodných výběrových postupů v různých 

kulturách, interpersonální a mezikulturní vliv mezi zaměstnanci.52 

 

Výhody zaměstnávání cizinců či jiné formy spolupráce s cizinci se odvíjejí od toho, 

jakou činnost ten který podnik vykonává. Na jedné straně spektra jsou potom podniky 

                                                 
51 HARTZ, P. Job revolution: Nové trendy ve světě práce. 2003. s. 124 
52 ARNOLD, J. et al. Psychologie práce: pro manažery a personalisty. 2007. s. 24-29 
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působící lokálně bez potřeby vysoce kvalifikované pracovní síly a jejich protipólem 

jsou mezinárodně působící firmy s požadavky na specialisty v oboru a pro tyto účely 

vytvářející pracovní týmy.  

Cizinci (mnohdy s vidinou krátkého působení v dané zemi) mají vyšší pracovní 

nasazení, ochotněji přijímají práci, o kterou občané dané země nemají zájem, ať už 

z důvodu špatného ohodnocení, nebo protože je práce manuálně náročná.53 Navíc je u 

nich ceněna vysoká prostorová a profesní flexibilita, protože v mnoha případech 

přijíždějí sami a nejsou vázáni rodinnými povinnostmi, přizpůsobují se poptávce na trhu 

práce a pracují i v oborech s nižší kvalifikací, než jaké úrovně vzdělání dosáhli ve své 

mateřské zemi. S vidinou vysokého výdělku jsou ochotni pracovat déle, než je 

stanovená pracovní doba. Z literatury vyplývá i názor, že cizinci bývají méně 

nemocní.54 

Existují oblasti práce, ve kterých nezáleží na tom, odkud člověk pochází, ale jaké jsou 

jeho schopnosti, např. odborníci v oblasti informačních technologií, výzkumu a vývoje, 

chemie a fyziky apod. Pokud chce podnik uspět na zahraničním trhu, potřebuje poznat 

mentalitu potenciálních zákazníků, jejich vnímání různých podnětů, způsoby 

uspokojování potřeb a požadavků. Tuto činnost má v podniku na starosti oddělení 

marketingu a zaměstnání cizince ze země, do níž chce společnost rozšířit svou 

působnost, zde může být klíčovým faktorem úspěchu. Takový zaměstnanec daleko lépe 

zná zahraniční prostředí, odhalí potenciál výrobku, lépe predikuje možnosti jeho 

prodejnosti, navrhne vhodnější formu propagace (design, název produktu, balení) a 

předejde možným konfliktům vyplývajícím z rozdílnosti kultur.55   

Vytváření mezinárodních týmů znamená, že tyto týmy  jsou současně mezikulturními. 

A právě kulturní odlišnosti mohou při jejich pochopení a přizpůsobení se jim být 

obrovskou konkurenční výhodou (při nepochopení se však mohou stát stejně velkou 

nevýhodou). Následujících 5 aspektů definuje možnost získání konkurenční výhody 

plynoucí z různorodosti kulturních profilů: 

- vzdálenost moci, tzn. způsob hierarchického uspořádání v podniku, kdy velká 

vzdálenost moci znamená vytváření „pyramid“ v hierarchii – a z toho 

                                                 
53 RÁKOCZYOVÁ, M. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v 
procesu sociální integrace. 2007. s. 8 
54 KROUPA, A. Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce. 1997. s. 14-15 
55 NOVÝ, I. a S. S. MACHL. Spolupráce přes hranice kultur. 2005. s. 120-122 
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vyplývající disciplínu, malá vzdálenost moci značí rovnostářskou kulturu – a 

s tím spojené přijímání odpovědnosti každého zaměstnance; 

- vyhýbání se nejistotě, které je buď silné (znamená požadavky na přesnost 

informací jako podkladů pro rozhodování), nebo slabé - umožňující vysílání 

podnětů pro inovace; 

- kolektivismus, pro nějž je typická oddanost zaměstnanců a individualismus 

zachycující manažerskou mobilitu; 

- femininita a maskulinita. Lidé pocházející z femininních kultur se lépe hodí pro 

oblast osobních služeb, produkce na zakázku, biochemie, do zemědělství a 

potravinářského průmyslu. Zatímco pracovníci z maskulinních společností jsou 

vhodnější pro hromadnou výrobu, jsou zaměřeni na efektivnost a jejich 

uplatnění je vhodnější v oblasti těžkého průmyslu, chemie a petrochemie; 

- orientace, dělící se na krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá orientace 

znamená rychlé přizpůsobení se podmínkám, dlouhodobá je vhodnější pro 

rozvoj nových trhů a realizaci strategických plánů.56 

 

Na základě výše uvedeného členění je Česká republika chápána spíše jako země 

s velkou vzdáleností moci a poměrně silným vyhýbáním se riziku.  

Země, z níž pochází nejvíce cizinců přicházejících a pracujících v České republice, jsou 

Slovensko, Ukrajina a Vietnam57 (statisticky podloženo viz dále). U všech tří zemí je 

velká vzdálenost moci, u Slovenska a Ukrajiny výrazně vyšší než v České republice. 

V otázce vyhýbání se riziku jsou země chápány poněkud odlišněji. Vietnam se 

vyznačuje slabým vyhýbáním se riziku, u Slovenska je tendence vyhýbat se riziku 

silnější, ale stále spíše slabá. Ukrajina má silněji zakořeněné vyhýbání se riziku než 

Česká republika.58 

 

Nevýhody zaměstnávání cizinců vyplývají v první řadě z jazykové bariéry a z toho 

plynoucí nepochopení kulturních odlišností – jak bylo uvedeno výše, pochopení a 

                                                 
56 HOFSTEDE, G. a G. J. HOFSTEDE. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi 
kulturami a její důležitost pro přežití. 2007. s. 258 
57 Vietnam označuje Vietnamskou socialistickou republiku, toto označení bude chápáno stejně i v dalším 
textu.  
58 HOFSTEDE, G. a G. J. HOFSTEDE. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi 
kulturami a její důležitost pro přežití. 2007. s. 187 
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přizpůsobení se různým kulturám může být konkurenční výhodou, opačný stav může 

být příčinou neefektivního působení týmu a vést k jeho rozpadu.  

Při zaměření se pouze na Evropu je jazyková různorodost omezující multikulturní 

komunikaci zřejmá. Obyvatelé Evropy hovoří 43 různými jazyky, Evropská unie má při 

počtu 27 členských států 23 oficiálních jazyků. V některých odvětvích jako mezinárodní 

obchod, věda a technika, diplomacie, je považována angličtina za lingua franca. 

V jiných odvětvích však stále převažují národní jazyky, případně dále členěné dle 

regionů v rámci jedné země.59  

Do kulturních odlišností patří také formy komunikace. Zatímco západní kultury se 

vyznačují přímou komunikací, ve které jsou sdělení jednoznačná (explicitní), pro 

východní kultury je typická nepřímá (implicitní) komunikace a posluchač musí sám 

přijít na pravý význam sdělení. Při zaměstnávání cizince tak může dojít k tomu, že 

zaměstnanec dle mínění zaměstnavatele odsouhlasil všechny jemu zadané úkoly a bude 

očekávat jejich splnění. Avšak souhlas mohl být míněn pouze jako potvrzení toho, že 

zaměstnanec svému zaměstnavateli rozumí a že jej poslouchá. Jazykové bariéry mohou 

také způsobit podcenění schopností zaměstnance, který se kvůli nedokonalé znalosti 

jazyka převládajícího v mezinárodním týmu tolik nezapojuje do komunikace, což vyústí 

v nevyužití jeho potenciálu. Hierarchické uspořádání v multikulturních týmech bývá 

ploché, což nevyhovuje členům z kultur hierarchických s velkou vzdáleností moci a 

může vést ke konfliktům a pocitům křivdy.60 

Nevýhodou zejména pro zaměstnance – cizince, je existence stereotypů, což je 

zjednodušené vnímání určité skupiny, z nějž se často stávají předsudky. Předsudky se 

obecně zakládají na minimu osobních zkušeností a obsahují v sobě hodnotící soudy, 

které je následně těžké měnit novými informacemi či osobními zkušenostmi. Důvodem 

je to, že lidé při pozorování ostatních mají tendenci vnímat způsoby chování, které 

potvrzují jejich zaujatost.61 

 

Uvedeným nevýhodám je možné čelit preventivně – získáním dostatečného množství 

informací o kultuře, způsobech komunikace cizinců a zohlednění těchto faktorů při 

                                                 
59 DVOŘÁKOVÁ, V. et al. Evropeizace veřejné sféry. 2010. s. 25 
60 BRETT, J. a K. BEHFAR a M. C. KERN. Managing Multicultural Teams. Harvard Business Review. 
2006, roč. 84, č. 11, s. 84-91 
61 NOVÝ, I. a S. S. MACHL. Spolupráce přes hranice kultur. 2005. s. 42-43 
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přijímání cizinců do pracovního poměru či tvorbě mezinárodních týmů. Dalšími 

technikami je možné se s problémy vypořádat v situaci nastalé v průběhu činnosti týmu, 

např. adaptací – lidé se přizpůsobí a vyjdou si vstříc, manažerskými intervencemi – 

nastavením pravidel neprodleně po sestavení týmu se zdůrazněním důvodu jeho 

sestavení, jako poslední možnost je uváděna úniková strategie – tedy propuštění 

zaměstnance.62 

 

 

2.2 Postup a podmínky zaměstnávání cizinců 

 

Jak z dalšího textu vyplývá, se zaměstnáváním cizinců je spojeno více administrativních 

úkonů, než se zaměstnáváním občanů České republiky. Ve většině případů je pro 

cizince nutnou podmínkou nejprve získání povolení k pobytu, proto je tomuto tématu 

věnována samostatná podkapitola. 

 

2.2.1 Postup při přijímání zahraničních zaměstnanců 

Na občany EU, EHP, Švýcarska a jejich rodinné příslušníky, stejně jako na rodinné 

příslušníky občanů ČR, kteří nejsou státními příslušníky ČR nebo jiného členského 

státu EU, není nahlíženo jako na cizince. Z toho vyplývá, že tito lidé mají stejné právní 

postavení jako občané České republiky a mají volný přístup na trh práce.63  

Tato skutečnost je upravena v § 3 zákona o zaměstnanosti, který byl přijat v roce 2004 a 

je v něm implementováno ustanovení článku 45 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, v němž se uvádí „Je zajištěn volný pohyb pracovníků v Unii“.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie se české úřady práce staly součástí sítě 

EURES (European Employment Services) – Evropské služby zaměstnanosti. Hlavní 

úlohou této sítě je usnadnit mezinárodní mobilitu pracovní síly. Prostřednictvím EURES 

jsou poskytovány služby zaměstnavatelům, uchazečům a zájemcům o práci. Lze 

vyhledávat v databázi volných pracovních míst v členských státech EURES (tzn. ve 

státech EU a EHP), zájemci o zaměstnání mohou do databáze vložit svůj životopis a 

                                                 
62 BRETT, J. a K. BEHFAR a M. C. KERN. Managing Multicultural Teams. Harvard Business Review. 
2006, roč. 84, č. 11, s. 84-91 
63 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 62 
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získávat informace o jednotlivých státech v databázi životních a pracovních podmínek. 

V každé zemi také působí poradci a kontaktní pracovníci EURES na úřadech práce.64 

 

Občané tzv. třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti mohou být zaměstnáni v ČR za 

předpokladu, že jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za účelem 

zaměstnání. O vydání povolení k zaměstnání rozhoduje úřad práce, v jehož obvodu má 

být zaměstnání cizincem vykonáváno. Při rozhodování o udělení tohoto povolení je 

důležitá situace na trhu práce a fakt, že jde o volné pracovní místo, které s ohledem na 

požadovanou kvalifikaci nelze obsadit jinak.65  

Důležitost této podmínky v praxi je však poněkud nejednoznačná, neboť jeden 

z posledních rozsudků Nejvyššího správního soudu (rozsudek sp. zn. 6 Ads 139/2011 ze 

dne 14. 12. 2011) konstatoval v uvedeném případě, že počet 3 000 uchazečů o 

zaměstnání, kteří by mohli s ohledem na svou kvalifikaci vykonávat danou pracovní 

pozici, nebyl dostatečným pro prokázání, že pracovní pozici lze obsadit jinak než 

zaměstnancem ze zahraničí. Úřadu práce tak nezbyla jiná možnost, než povolení 

k zaměstnání vydat.66 

 

Povinnosti zaměstnance spočívají v administrativních úkonech učiněných ještě před 

příjezdem do České republiky a obsahují žádost o povolení k zaměstnání a žádost o 

povolení k pobytu. Žádost o povolení k zaměstnání podává cizinec, který má zájem být 

zaměstnán na území České republiky v pracovněprávním vztahu k tuzemské právnické 

nebo fyzické osobě, a nebo je v pracovněprávním vztahu k zahraničnímu 

zaměstnavateli, který ho vysílá k výkonu práce na území České republiky na základě 

jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.67 

Žádost o povolení k zaměstnání obsahuje: 

- identifikační údaje cizince (jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo); 

- adresu v zemi trvalého pobytu s adresou pro doručování zásilek; 

                                                 
64 Co je EURES. NAVRÁTIL, P. Integrovaný portál MPSV [online]. Dostupné z: 
http://portal.mpsv.cz/eures/sit_eures 
65 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 54-55 
66 Zaměstnávání cizinců v České republice dle závěrů NSS. STÁDNÍK, J. a P. KIELER. Komunitní 
portál mzdových expertů a specialistů [online]. Dostupné z: 
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d37494v47391-zamestnavani-cizincu-v-ceske-
republice-dle-zaveru-nss/ 
67 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., §§ 89 a 90 
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- číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal; 

- identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (např. u právnické osoby 

obchodní firma, sídlo, identifikační číslo a u fyzické osoby podnikatele 

obchodní firma nebo jméno, rodné číslo, místo podnikání); 

- druh práce; 

- místo výkonu práce a dobu, po jakou má být zaměstnání vykonáváno, případně 

další údaje.68 

 

K žádosti je nutné přiložit také vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná, fotokopii 

cestovního dokladu se základními identifikačními údaji cizince, doklady osvědčující 

odbornou způsobilost pro daný obor (např. výuční list, maturitní vysvědčení) a další 

doklady, pokud to vyplývá z charakteru zaměstnání.69 

Žádost o povolení k zaměstnání je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 500 Kč, 

případné prodloužení povolení k zaměstnání je zpoplatněno částkou 250 Kč.70 

 

Povolení k zaměstnání je nepřenosné, vydává se na dobu určitou, nejdéle však na dobu 

2 let, cizinec však může opakovaně žádat o prodloužení povolení k zaměstnání. 

Povolení je platné jen pro zaměstnání u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí a 

vyžaduje se pro všechny pracovněprávní vztahy ve smyslu zákoníku práce (tj. pracovní 

poměr a tzv. „dohody“ – dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) a 

vyžaduje se i u sezonních zaměstnanců (činnosti závislé na střídání ročních období a 

v tomto případě je platnost povolení limitována dobou 6 měsíců). Na cizince 

zaměstnaného dle platných právních předpisů ČR se vztahují po dobu jeho zaměstnání 

pracovněprávní předpisy, mzdové předpisy a předpisy o všeobecném zdravotním 

pojištění a sociálním zabezpečení.71 

 

 

 

 

                                                 
68 STEINICHOVÁ, L. Průvodce zaměstnáváním cizinců v České republice. 2004. s. 15 
69 Tamtéž, s. 16 
70 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p., příloha – Sazebník položka 9 písm. b), c) 
71 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 56-57 
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Při udělování povolení k zaměstnání existují zvláštní případy, a to: 

- vydání povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce (§ 97 zákona o 

zaměstnanosti); 

- situace, v nichž není vyžadováno povolení k zaměstnání (§ 98 zákona o 

zaměstnanosti). 

 

Cílem zákona o zaměstnanosti je ochrana trhu práce, obsahuje však také ustanovení 

usnadňující vstup skupinám cizinců na trh práce, které z důvodu specifické činnosti či 

malého počtu případů neohrozí trh práce.  

Vydání povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce znamená, že nemusí 

být zachována podmínka možnosti vydání povolení jen v případě, že se jedná o 

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

nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak. Tento postup se uplatňuje např. u 

duchovních, u žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, u cizinců zaměstnaných na 

časově vymezené období za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace ve zvoleném 

zaměstnání (stáže). 

Důvody pro nevyžadování povolení k zaměstnání u některých skupin cizinců jsou dány 

jejich určitou výlučností postavení a specifičností vykonávaných činností. Tento postup 

se uplatní např. u cizinců s povoleným trvalým pobytem, u cizinců akreditovaných 

v oblasti sdělovacích prostředků, u azylantů či rodinných příslušníků člena diplomatické 

mise, konzulárního úřadu nebo zaměstnance mezinárodní vládní organizace.72 

 

Specifickou situací je případ, kdy zaměstnavatel se sídlem mimo Českou republiku 

vyšle zaměstnance k výkonu práce do ČR na základě obchodní nebo jiné smlouvy 

uzavřené s tuzemskou fyzickou nebo právnickou osobou. Cizinec musí mít povolení 

k zaměstnání, ovšem žádost za něj podává u místně příslušného úřadu práce fyzická 

nebo právnická osoba v ČR, k níž bude cizinec vyslán. Pro odměňování se použije 

pracovní smlouva uzavřená mezi cizincem a jeho zahraničním zaměstnavatelem dle 

platných právních předpisů v zemi zaměstnavatele. Také zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení se řídí předpisy platnými v zemi zaměstnavatele.73  

                                                 
72 STEINICHOVÁ, L. Průvodce zaměstnáváním cizinců v České republice. 2004. s. 17-18 
73 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 59-60 
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Povinnosti zaměstnavatele při záměru zaměstnávat cizince spočívají zejména 

v množství oznamovacích povinností v souladu se zákonem o zaměstnanosti. 

Zaměstnavatel je povinen oznamovat do 10 kalendářních dnů svá volná pracovní místa. 

Těmi se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel 

zamýšlí získat zaměstnance.74 Další oznamovací povinnost vyplývá ze záměru 

zaměstnávat cizince, který musí projednat s úřadem práce vč. počtu cizinců, druhu 

práce, kterou budou vykonávat a předpokládané doby výkonu práce. Musí být splněna 

podmínka, že pracovní místa nelze obsadit jinak.75 Obsazení volného pracovního místa 

cizincem je zaměstnavatel také povinen oznámit úřadu práce ve lhůtě 10 kalendářních 

dnů, případně musí úřad práce písemně informovat o tom, že cizinec, jemuž bylo 

vydáno povolení k zaměstnání, nenastoupil do práce nebo ukončil zaměstnání před 

uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno. Dále zaměstnavatel musí vést 

evidenci cizinců (s údaji dle § 102 zákona o zaměstnanosti), která slouží jako zdroj 

informací při kontrole zaměstnávání cizinců. Informační povinnost zaměstnavatele při 

ukončení zaměstnání ukládá zaměstnavateli oznámit ukončení zaměstnávání cizinců do 

10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání.76 

Zaměstnavatel je také povinen nabídnout cizinci stejné pracovní a mzdové podmínky 

obvyklé u občana ČR ve stejném pracovním zařazení dle platných právních předpisů a 

také zajistit, že cizinec bude sociálně a zdravotně pojištěn.77  

  

2.2.2 Pobyt cizinců v ČR 

Pobyt cizinců upravuje zákon o pobytu cizinců, který však chápe pojem cizinec odlišně 

než zákon o zaměstnanosti (viz výše). Podmínky pro pobyt cizinců lze rozdělit pro 3 

hlavní skupiny osob: 

1. občané EU, EHP a Švýcarska; 

2. občané třetích zemí – rodinní příslušníci občanů EU, EHP a Švýcarska; 

3. občané třetích zemí. 

 

 

                                                 
74 STEINICHOVÁ, L. Průvodce zaměstnáváním cizinců v České republice. 2004. s. 13 
75 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p., § 86 odst. 1 
76 STEINICHOVÁ, L. Průvodce zaměstnáváním cizinců v České republice. 2004. s. 23-25 
77 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 58 
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Ad 1) 

Pro tuto skupinu osob platí právo volného pohybu osob, mohou pobývat v České 

republice pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Pokud je 

předpokládaná doba pobytu delší než 30 dnů, mají pouze ohlašovací povinnost na 

inspektorátu cizinecké policie dle místa pobytu v ČR. Ostatní úkony jsou fakultativní, 

např. oprávnění požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu při pobytu 

překračujícím 3 měsíce nebo právo požádat o vydání povolení k trvalému pobytu při 

splnění podmínek uvedených v § 87g a § 87i zákona o pobytu cizinců.78 

 

Ad 2) 

Rodinní příslušníci občanů EU, EHP a Švýcarska ze třetích zemí mají ohlašovací 

povinnost při vstupu na území České republiky. Další nutné úkony se rozlišují dle typu 

jejich pobytu – krátkodobý (do 3 měsíců) nebo dlouhodobý (nad 3 měsíce) a dle kritéria 

vízové povinnosti.  

Při krátkodobém pobytu osob ze zemí bez vízové povinnosti není třeba víza, postačí 

platný cestovní pas. Rodinní příslušníci ze zemí s vízovou povinností mohou 

krátkodobě pobývat v ČR bez víza, pokud mají platný cestovní pas a platné povolení 

nebo průkaz k přechodnému či trvalému pobytu vydaný státem EU, EHP nebo 

Švýcarska.79 

V případě pobytu nad 3 měsíce jsou rodinní příslušníci občana EU, EHP či Švýcarska 

povinni požádat o povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců od vstupu na 

území České republiky. Povolení má formu průkazu o pobytu rodinného příslušníka 

občana EU, je vydáno na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu, maximálně 

však na 5 let s tím, že platnost lze opakovaně prodloužit. Alternativou je možnost 

podání žádosti o povolení k trvalému pobytu za podmínek stanovených v § 87h zákona 

o pobytu cizinců (např. podmínka 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území, 

z humanitárních důvodů, pobyt cizince je v zájmu ČR). 

Pokud však nepobývá rodinný příslušník v ČR společně s občanem EU, EHP nebo 

Švýcarska, vztahují se na něj podmínky jako pro občany tzv. třetích zemí (viz dále).80 

                                                 
78 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 25-28 
79 Rodinný příslušník občana EU. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: vstup a pobyt [online]. 
Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/rodinny_prislusnik_obcana_eu/index.html 
80 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 28-31 
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Ad 3) 

Občané třetích zemí mají ohlašovací povinnost při vstupu na území České republiky 

s lhůtou 3 pracovních dnů pro ohlášení a obecně se na ně vztahuje vízová povinnost. 

Vízovou povinnost upravují Nařízení Rady ES č. 539/2001 v platném znění, dohody o 

zrušení vízové povinnosti mezi ČR a třetí zemí, případně nařízení vlády ČR.  

Občané bez vízové povinnosti smí pobývat v schengenském prostoru 3 měsíce během 

půl roku ode dne prvního vstupu do schengenského prostoru. Doba strávená 

v jednotlivých státech schengenského prostoru se sčítá. Seznam zemí, jejichž občané 

nepodléhají vízové povinnosti se nazývá „bílý seznam“ a jde o přílohu II Nařízení Rady 

ES č. 539/2001. V současnosti jde o 30 zemí, mezi nimi např. Andorra, Izrael, 

Japonsko. Osvobození od vízové povinnosti se však nevztahuje na pobyty za účelem 

výdělečné činnosti.81 

Vedle „bílého seznamu“ existuje také „černý seznam“ zemí, a to příloha I Nařízení 

Rady ES č. 539/2001, ukládající občanům z uvedených zemí vízovou povinnost. Do 

seznamu těchto zemí patří 126 zemí, např. Afghánistán, Rusko, Ukrajina či Vietnam.82 

Avšak i občané ze zemí na „černém listu“ mohou pobývat do 3 měsíců v České 

republice bez víza, pokud mají platný cestovní pas a dále: 

- doklad o povolení či průkaz k přechodnému nebo trvalému pobytu vydaný jiným 

schengenským státem nebo 

- povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského 

státu nebo 

- národního dlouhodobého víza typu D vydaného jiným schengenským státem 

(tento typ víza opravňuje držitele k pobytu i na území jiného smluvního státu).83 

 

 

                                                 
81 Seznam států, jejichž občané nepodléhají vízové povinnosti. Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky: vstup a pobyt [online]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/seznam_statu_jejichz_obcane_nepodlehaji/index.html 
82 Seznam států, jejichž občané podléhají vízové povinnosti.  Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky: vstup a pobyt [online]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/seznam_statu_jejichz_obcane_podlehaji/index.html 
83 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 34 
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Víza udělovaná Českou republikou se rozdělují na krátkodobá a dlouhodobá, obě 

skupiny se ještě dále člení. 

Krátkodobá víza se udělují jako schengenská víza určená pro pobyt v schengenském 

prostoru84 a patří sem typ „A“ – letištní průjezdní vízum a typ „C“ – vízum k pobytu do 

90 dnů. Víza vydává zastupitelský úřad ČR nebo jiného členského státu schengenského 

prostoru. Platí pro ně omezená doba pobytu na území jak České republiky, tak i celého 

schengenského prostoru – maximálně 90 dnů během jednoho půlroku, který se začíná 

počítat ode dne prvního vstupu na území ČR nebo schengenského prostoru. Dále se 

krátkodobá víza dělí dle počtu cest (či pobytů) na území na jednorázová, dvourázová a 

vícenásobná, ovšem vždy při zachování podmínky maximální doby pobytu 90 dnů 

během 6 měsíců.85 

Dlouhodobá víza se udělují jako národní víza pro pobyt nad 90 dnů, avšak opravňují 

také k pobytu v schengenském prostoru po dobu nejvýše 90 dnů během půl roku. Žádost 

o vízum se podává na zastupitelském úřadu ČR, ale rozhodnutí o vydání je 

v kompetenci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Vízum se 

uděluje maximálně na dobu 6 měsíců, a vždy opravňuje k vícenásobnému vstupu.86 Pro 

delší pobyt je nutné podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu, případně žádost o 

povolení k trvalému pobytu (při splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na 

území 5 let).87 

 

2.2.3 Zelené a modré karty 

Pro usnadnění mobility kvalifikovaných pracovníků byl zaveden institut zelených a 

modrých karet. Jedná se o duální povolení, která slouží současně jako povolení k pobytu 

i k zaměstnání.  

 

Zelená karta umožňuje cizincům z tzv. třetích zemí pracovat a pobývat na území 

České republiky. Její vydání je v kompetenci Ministerstva vnitra ČR a není na ni právní 

                                                 
84 Schengenský prostor tvoří státy: Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. 
85 Krátkodobé vízum: Obecné informace. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. 
Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/obecne_informace.html 
86 Dlouhodobé vízum: Obecné informace. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. 
Dostupné z:http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/dlouhodobe_vizum/obecne_informace.html 
87 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 40-45 
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nárok. Podmínky pro vydání jsou uvedeny v § 42g zákona o pobytu cizinců. Jelikož se 

jedná současně o povolení k zaměstnání, vymezuje podmínky také zákon o 

zaměstnanosti, a to v § 37a, v němž ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí 

povinnost vést centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené 

karty. Volným pracovním místem se pro účely citovaného ustanovení rozumí pracovní 

místo, jenž nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce (s výjimkou 

pracovníků územních samosprávných celků a státní správy) nebo které Ministerstvo 

průmyslu a obchodu uvedlo v centrální evidenci jako místo vhodné pro klíčový 

personál. Zaměstnavatel se zveřejněním volného pracovního místa musí souhlasit. 

Zelená karta se vydává na konkrétní pracovní místo.88 

K žádosti o vydání zelené karty je třeba přiložit cestovní doklad, výpis z evidence 

rejstříku trestů či obdobný doklad vydaný státem, jehož je cizinec občanem, doklady 

k prokázání vzdělání a odborné kvalifikace pro pracovní pozici vedenou v centrální 

evidenci a na požádání lékařskou zprávu, že žadatel netrpí závažnou nemocí. Správní 

poplatek za vydání zelené karty činí 1 000 Kč a v současné době jsou 3 typy zelených 

karet, konkrétně: 

- typ A, vydávaný vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkům a klíčovému 

personálu. Zelená karta se vydává na dobu maximálně 3 let, ovšem lze ji 

opakovaně prodlužovat vždy nejvýše o 3 roky; 

- typ B, určený pro pracovníky s minimálním požadavkem vyučení na dobu 2 let, 

s možností opakovaného prodloužení vždy maximálně o 3 roky; 

- typ C, pro ostatní pracovníky, s dobou platnosti nejvýše 2 roky bez možnosti 

prodloužení.89 

 

Možnost požádat o zelenou kartu se vztahuje pouze na občany zemí vyjmenovaných ve 

vyhlášce Ministerstva vnitra. Vyhláška č. 461/2008 Sb. jmenovala 12 zemí90, jejichž 

občané mohli žádat o zelené karty.  

 

 
                                                 
88 Zelená a modrá karta. PASEKOVÁ, V. Komunitní portál mzdových expertů a specialistů [online]. 
Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d28824v36002-zelena-a-modra-karta/ 
89 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009. s. 50-51 
90 Australské společenství, Černá Hora, Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový 
Zéland, Bosna a Hercegovina, Makedonie, USA, Srbsko a Ukrajina.  
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Vyhláška č. 461/2008 Sb. je však od 20. února 2013 nahrazena novou ministerskou 

vyhláškou č. 29/2013 Sb. ze dne 31. ledna 2013 a ta stanovuje možnost vydávat zelené 

karty typu A, B, C občanům z 43 zemí, zelené karty typu A občanům dalších 21 zemí. 

Oproti původní vyhlášce jde tak o více než pětinásobný nárůst a znamená, že se Česká 

republika stále více otevírá zahraničí. 

 

Modrá karta je určena cizincům ze třetích zemí pro pracovní pozice s vysokou 

kvalifikací a postupně se modré karty zavádějí ve všech členských státech EU. Jejich 

vydávání je v kompetenci Ministerstva vnitra. Podmínky pro vydání jsou upraveny       

v § 42i zákona o pobytu cizinců a v § 37b zákona o zaměstnanosti – ustanovení 

obsahuje definici volného pracovního místa, která je shodná jako u zelené karty 

s doplněním požadavku na vysokou kvalifikaci. Ta znamená požadavek na 

vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, pokud délka studia činila alespoň 3 roky, 

musí být garantovaná zákonem stanovená týdenní pracovní doba (standardních 40 hod.) 

a zaručena hrubá měsíční nebo roční mzda alespoň ve výši 1,5 násobku průměrné hrubé 

roční mzdy91 vyhlašované Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí. 92 

Žádost o vydání modré karty podává cizinec na zastupitelském úřadu České republiky 

ve státu svého občanství. Je nutné k žádosti doložit pracovní smlouvu pro výkon 

zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci sjednanou nejméně na 1 rok, stanovená 

týdenní pracovní doba, údaj o sjednané hrubé mzdě alespoň na úrovni 1,5 násobku 

průměrné hrubé mzdy a doklady prokazující vysokou kvalifikaci. Platnost modré karty 

přesahuje o 3 měsíce dobu pracovní smlouvy, nejdéle se však vydává na 2 roky. Nesmí 

být vydávána na dohody konané mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a 

dohoda o provedení práce).93 

 

 

 

 

                                                 
91 Pro roky 2012 a 2013 představuje 1,5 násobek hrubé měsíční mzdy částku 36 479 Kč. 
92 Zelená a modrá karta. PASEKOVÁ, V. Komunitní portál mzdových expertů a specialistů [online]. 
Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d28824v36002-zelena-a-modra-karta/ 
93 JOUZA, L. Nová právní úprava zaměstnávání cizinců. IHNED.cz: Právní rádce [online]. Dostupné z: 
http://pravniradce.ihned.cz/c1-50634990-nova-pravni-uprava-zamestnavani-cizincu 



 49   

2.3 Zdaňování, sociální a zdravotní pojištění cizinců 

 

Způsob zdanění je důležitým faktorem při rozhodování o výkonu ekonomické činnosti, 

neboť přímo ovlivňuje výši disponibilního příjmu poplatníka. Příliš vysoké zdanění je 

demotivující a může přispívat k rozvoji nelegální činnosti. Současně daně a další 

povinné odvody jsou příjmem veřejných rozpočtů, takže stát má zájem na co nejvyšším 

výnosu z těchto příjmů. Následující část práce analyzuje, zda jsou rozdíly mezi 

zdaňováním a odvodovými povinnostmi českých a zahraničních pracovníků. 

 

2.3.1 Zdanění  

V českém právním řádu upravuje zdanění činností generujících příjmy především zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. (dále jen „ZDP“). Ten však 

nerozlišuje, jestli je zdaňován občan České republiky nebo cizinec. Relevantním 

kritériem je určení rezidentství, a to na základě faktorů uvedených v § 2 ZDP94. Těmi 

jsou bydliště nebo to, že se poplatník obvykle zdržuje na území České republiky (tzn. 

alespoň  183 dnů v kalendářním roce). Pro označení za rezidenta stačí splnění jedné 

z těchto podmínek. Zásadní rozdíl mezi rezidentem a nerezidentem je ve výčtu příjmů, 

které se zdaňují v České republice. Pro rezidenty platí neomezená daňová povinnost a 

zdaňují zde veškeré své celosvětové příjmy. Nerezidenti zdaňují v České republice 

pouze příjmy, které jim plynou ze zdrojů na území ČR – ty jsou taxativně vymezeny v  

§ 22 ZDP a lze je dále rozdělit do 2 skupin: 

- příjmy považované za plynoucí z ČR bez ohledu na to, od koho pocházejí; 

- příjmy považované za plynoucí z ČR pouze, pokud pocházejí od rezidenta ČR 

nebo stálé provozovny nerezidenta. 

 

Další státy však mohou mít ve svých právních řádech jinak stanovená kritéria pro určení 

rezidentství a může dojít k případům, kdy bude poplatník považován za rezidenta ve 

více státech. To by znamenalo, že ke zdanění veškerých příjmů dojde vícekrát. Proto 

jsou důležité smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“), které mezi sebou 

                                                 
94 § 2 vymezuje podmínky pro daňovou rezidenci fyzických osob. Kritéria rezidentství pro právnické 
osoby upravuje § 17 a hlavním faktorem je místo skutečného vedení. Pro účely této práce je však 
podstatnější zaměření na osoby fyzické. 
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uzavírají jednotlivé státy. Na základě SZDZ bude poplatník považován za rezidenta 

pouze v jedné zemi, označené jako stát rezidence. Ve druhé zemi (stát zdroje) pak 

budou zdanění podléhat pouze příjmy, u nichž to povolí příslušná SZDZ. Snahy o 

eliminaci dvojího zdanění mají dopady do mezinárodního obchodu i příchodu 

zahraničních investorů, což jsou faktory výrazně ovlivňující celkový výkon české 

ekonomiky, která vzhledem k malému vnitřnímu  trhu je orientována proexportně.95 

V současnosti má Česká republika uzavřeny SZDZ s 80 státy ze všech kontinentů.96 

 

SZDZ kromě určení země, v které bude příjem zdaněn, obsahují také metody vyloučení 

dvojího zdanění. Existují 2 základní metody, které mají své další členění: 

- vynětí příjmů, které plynou ze zahraničí, z celosvětových zdanitelných příjmů 

ve státu rezidence, přičemž se dále rozlišuje: 

o vynětí úplné, u kterého se k zahraničním příjmům vůbec nepřihlíží; 

o vynětí s výhradou progrese, kdy zahraniční příjmy ovlivní zdanění ostatních 

příjmů. Tento způsob má 2 možnosti, a to zprůměrování a nadečtení. U 

zprůměrování se pracuje s průměrnou progresivní sazbou daně, u nadečtení 

tvoří zahraniční příjem základnu ostatních příjmů. Obě metody však mají 

význam v případě uplatňování progresivní sazby daně, což od roku 2008 

není případ České republiky;  

- zápočet daně zaplacené v zahraničí na daňovou povinnost poplatníka ve státu 

jeho rezidence, může mít formu: 

o zápočtu plného, u nějž se daň vypočítá ze všech příjmů poplatníka a 

následně se sníží o celou částku daně zaplacené v zahraničí; 

o zápočtu prostého, který v současné době nejvíce převládá v SZDZ. Daň se 

vypočte ze všech příjmů, ale z daně zaplacené v zahraničí se uplatní pouze 

část odpovídající výši zahraničních příjmů. Prostý zápočet lze dále rozdělit 

na individuální a globální. U individuálního se ke každému smluvnímu státu 

                                                 
95 DĚRGEL, M.. Jak řešit mezinárodní dvojí zdanění. Daně a účetnictví: bez chyb, pokut a penále. 2012, 
XIII, č. 12, s. 13-18.  
96 Přehled smluv: o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a majetku. 
Ministerstvo financí České republiky [online]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv.html 
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přistupuje samostatně, u globálního se veškeré příjmy ze zahraničí posuzují 

v úhrnu.97 

 

Metody a způsob jejich uplatnění jsou implementovány v § 38f ZDP. V případě 

rozdílného výkladu mezi ZDP a SZDZ se uplatní SZDZ, jejíž aplikační přednost 

vychází z § 37 ZDP (který navazuje na článek 10 Ústavy ČR). 

 

Je-li tedy cizinec označen za rezidenta, není z hlediska daňového rozdíl mezi ním a 

českým občanem. Pokud je však cizinec zaměstnán v ČR pouze krátkodobě, je 

považován za nerezidenta, z čehož plynou rozdíly při stanovení měsíčních záloh na daň 

z příjmů. Oproti rezidentům má nerezident nárok pouze na základní slevu na dani dle    

§ 35ba odst. 1 písm. a) a f) ZDP (tzv. sleva „na poplatníka“ a „na studenta“), další 

nároky může uplatnit za splnění podmínky „90 %“. Tato podmínka znamená, že úhrn 

příjmů poplatníka ze zdrojů na území ČR (dle § 22 ZDP) musí činit nejméně 90 % 

všech jeho příjmů98. Splnění podmínky umožní nerezidentovi při ročním zúčtování 

daňových povinností v daňovém přiznání uplatnit: 

- slevy na dani dle § 35ba ZDP (kromě výše jmenovaných základních slev též 

např. slevu na manželku); 

- daňové zvýhodnění na vyživované děti dle § 35c ZDP; 

- nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP, např. poskytnuté dary, zaplacené 

příspěvky na soukromé životní pojištění.99 

 

2.3.2 Sociální zabezpečení 

V oblasti sociálního zabezpečení se projevuje silný vliv unijního práva , zejména 

působnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení (dále jen „nařízení č. 883“), jeho prováděcí nařízení    

č. 987/2009 a dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, které 

rozšiřuje působnost nařízení č. 883. Nařízení, jakožto sekundární pramen práva 

                                                 
97 DĚRGEL, M.. Jak řešit mezinárodní dvojí zdanění. Daně a účetnictví: bez chyb, pokut a penále. 2012, 
XIII, č. 12, s. 13-18. 
98 S výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo jsou daněny srážkou 
dle zvláštní sazby daně. 
99 MIRČEVSKÁ, D. Zdaňování příjmů ve vazbě na rezidentství. Daně a účetnictví: bez chyb, pokut a 
penále. 2011, XII, č. 3, s. 29-34.  
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Evropské unie, má aplikační přednost před vnitrostátní právní úpravou jednotlivých 

členských států a má přímou působnost i na jednotlivce. Z jeho charakteru vyplývá, že 

cizinci, na které se nařízení vztahuje, mají nárok na české dávky sociálního zabezpečení 

i v případě, kdy to český zákon výslovně nestanoví.100 

Článek 2 nařízení č. 883 vymezuje osobní působnost, přičemž ta se vztahuje na státní 

příslušníky členských států EU, osoby bez státní příslušnosti, uprchlíky, kteří bydlí 

v některém z členských států, kteří podléhají nebo podléhali předpisům jednoho či více 

členských států, dále na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé. Vztahuje se i na státní 

příslušníky třetích zemí a jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich za předpokladu, 

že oprávněně pobývají na území členského státu a jsou v situaci, která se neomezuje ve 

všech ohledech na jediný členský stát. Na tyto osoby se vždy vztahují právní předpisy 

jen jednoho státu, a to dle kritérií: 

- na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou v členském státě 

právní předpisy tohoto členského státu; 

- na úředníky se vztahují právní předpisy toho státu, kterému je podřízen státní 

orgán, který je zaměstnává; 

- na jiné osoby se vztahují právní předpisy členského státu bydliště.101 

 

Věcná působnost nařízení č. 883 má široký záběr102 a uplatňují se principy rovnosti 

zacházení a sčítání dob – příslušné instituce členského státu jsou povinny přihlížet 

k dobám pojištění, zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či bydlení získaným dle 

právních předpisů kteréhokoliv jiného členského státu tak, jako kdyby byly získány dle 

právních předpisů, které tato instituce uplatňuje.103  

 

V oblasti mezinárodní spolupráce jsou pro cizince ze třetích zemí, na které se i přes 

rozšíření působnosti nevztahuje nařízení č. 883, důležité dvoustranné mezinárodní 

smlouvy o sociálním zabezpečení. Z hlediska věcné působnosti se nevztahují obvykle 

na tak široký okruh dávek jako nařízení č. 883, některé se omezují na důchodové 

                                                 
100 ČIŽINSKÝ, P. et al. Cizinecké právo. 2012. s. 279-280 
101 Nařízení č. 883/2004, článek 11 
102 Týká se dávek v nemoci, v mateřství a rovnocenných otcovských dávek, dávek v invaliditě, ve stáří, 
pozůstalostních dávek, dávek při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pohřebného, dávek 
v nezaměstnanosti, předdůchodových a rodinných dávek.  
103 Nařízení č. 883/2004, články 4 a 6 
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pojištění. Uplatňuje se však princip rovnosti zacházení a princip sčítání dob pojištění. 

Česká republika má uzavřených 30 smluv, avšak některé s členskými státy EU, u nichž 

se přednostně uplatňuje nařízení č. 883.104  

 

Dále jsou uvedeny nejpodstatnější součásti sociálního zabezpečení a čerpání dávek pro 

srovnání podmínek českých občanů a cizinců. 

 

Placení pojistného na sociální zabezpečení probíhá na základě zákona č. 589/1992 Sb., 

o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění p. p. (dále jen „zákon o sociálním 

zabezpečení“), který určuje okruh poplatníků pojistného, výši pojistného, vyměřovací 

základ pojistného (u zaměstnanců je jím úhrn příjmů podléhajících zdanění dle ZDP), 

sazby pojistného – 25 % pro zaměstnavatele a 6,5 % pro zaměstnance.105 

Na dávky v nezaměstnanosti106 má nárok uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. Uchazečem se může stát fyzická osoba s bydlištěm na území 

ČR a splňující podmínky dle § 25 zákona o zaměstnanosti. Bydliště je v § 5 písm. b) 

zákona o zaměstnanosti definováno rozdílně pro občana České republiky (adresa místa 

trvalého pobytu na území České republiky), občana EU a jeho rodinného příslušníka 

(adresa trvalého nebo přechodného pobytu) a státní příslušníky třetích zemí (adresa 

trvalého pobytu). Nařízení č. 883 upravuje dávky v nezaměstnanosti v článcích 61 – 66 

a úřad práce by dle nich měl přihlížet při posuzování nároku na podporu 

v nezaměstnanosti i k dobám pojištění získaných v jiném členském státě, čímž není 

nutné získat potřebnou dobu 12 měsíců důchodového pojištění pro získání nároku na 

dávky pouze v ČR. 

Důchodové pojištění se vyznačuje účastí téměř všech ekonomicky aktivních osob, 

neboť je povinné a nelze se z něj odhlásit. Okruh pojištěných osob není omezen 

z hlediska státní příslušnosti, která až na výjimky nemá v této oblasti žádný vliv. 

Podmínky pro vznik nároku na starobní důchod upravuje v českém právním řádu   

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p., přičemž se postupně 

prodlužuje důchodový věk i požadovaná doba pojištění (z 25 na 35 let). 

                                                 
104 ČIŽINSKÝ, P. et al. Cizinecké právo. 2012. s. 280-281 
105 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění p. p., §§ 1-7 
106 Mají podobu podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. 
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V mezinárodním kontextu jsou uplatňovány dvoustranné mezinárodní smlouvy, které 

řeší situace, kdy byl člověk pojištěn v různých státech, ale v žádném z nich nezískal 

požadovanou dobu pojištění a nesplnil tak základní podmínku vzniku nároku na 

starobní důchod. Smlouvy mohou být zpracovány jako proporcionální – každá smluvní 

strana přizná a vyplácí důchod odpovídající jen vlastní době pojištění (tzv. dílčí 

důchod). Dále existují smlouvy teritoriální, dle kterých přiznává pojištěnci důchod stát, 

v němž má ke dni vzniku nároku trvalý pobyt. Kombinace smluv – tedy proporcionální 

s teritoriálním prvkem je uplatňována např. u smlouvy s Ukrajinou. Nařízení č. 883 je 

založeno na podobných principech jako uzavírané mezinárodní smlouvy, tedy pro účely 

vzniku nároku na starobní důchod se sčítají doby pojištění v jednotlivých státech, ale 

každý stát posléze platí pouze poměrnou část z celkového přiznaného důchodu.107  

U nemocenského pojištění upraveného zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění p. p. platí, že se neuplatňuje kritérium státního občanství. Účast na 

pojištění je pro zaměstnance povinná, pokud zaměstnanec dosáhne tzv. rozhodného 

příjmu (v současnosti 2 500 Kč měsíčně). Výplata dávek z nemocenského pojištění není 

podmíněna pobytem v České republice.108 

 

2.3.3 Zdravotní pojišt ění 

Z právního hlediska jsou v ČR dva základní systémy zdravotního pojištění, a to veřejné 

zdravotní pojištění a komerční zdravotní pojištění.  

Veřejné zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění p. p. (dále jen „zákon o VZP“), který v § 2 vymezuje 

účastníky tohoto typu pojištění. Jsou jimi osoby s trvalým pobytem na území ČR a 

cizinci bez trvalého pobytu, kteří jsou zaměstnanci109 zaměstnavatele se sídlem nebo 

trvalým pobytem na území ČR. Účastníky pojištění však nejsou cizinci vykonávající 

nelegální práci dle § 5 písm. e) bod 3 zákona o zaměstnanosti a také zaměstnanci 

pracující na dohody konané mimo pracovní poměr nebo mající příjmy od daně 

osvobozené nebo příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů. Účastníky jsou i 

                                                 
107 ČIŽINSKÝ, P. et al. Cizinecké právo. 2012. s. 283-288 
108 Tamtéž, 289-290 
109 Zaměstnanci jsou zde definováni pomocí druhů příjmů, které jim plynou z činnosti dle § 6 odst. 1 
ZDP. Nejedná se pouze o zaměstnance z pohledu zákoníku práce, ale také o statutární orgány 
právnických osob a jejich členy, osoby pracující pro družstvo z důvodu svého členství. 
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osoby, na které se vztahuje nařízení č. 883.110 Z účasti na veřejném zdravotním pojištění 

plynou účastníkům práva (např. na zdravotní péči bez přímé úhrady, na výběr lékaře, na 

výběr zdravotní pojišťovny) a povinnosti (platit pojistné, oznamovací povinnost při 

nástupu/ukončení zaměstnání, prokazovat se průkazem pojištěnce). Plátci pojistného 

mohou být samotní pojištěnci (v případě osob samostatně výdělečně činných a osob bez 

zdanitelných příjmů), zaměstnavatelé a stát (např. za nezaopatřené děti, uchazeče o 

zaměstnání).111 

Cizinci, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění jsou nuceni uzavřít  

komerční zdravotní pojištění, neboť dle § 180i a § 180j zákona o pobytu cizinců mají 

povinnost být účastníky zdravotního pojištění. Bez něj nelze vydat vízum ani povolení 

k pobytu. Jedná se o čistě komerční produkt, a závisí pouze na pojistiteli a pojistníkovi, 

na jakých podmínkách smlouvy se dohodnou. Minimální pojistné krytí však musí být u 

krátkodobého pobytu ve výši 30 000 EUR, u dlouhodobého pobytu 60 000 EUR. 

Komerční zdravotní pojištění má dva typy, základní a komplexní. Základní pokrývá jen 

nutnou a neodkladnou péči a není dostačující pro vydání povolení k pobytu, pro jehož 

vydání se vyžaduje komplexní zdravotní pojištění, které má zabezpečit zdravotní péči 

v širším rozsahu (služby jsou však u něj sjednávány individuálně).112 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti sociálního zabezpečení nejsou výrazné rozdíly 

mezi zaměstnáváním českých občanů a cizinců, u zdravotního pojištění jsou kladeny 

překážky na stranu cizinců, zaměstnavatelé v tomto ohledu nepociťují nadměrnou 

administrativní zátěž. Z hlediska daňového lze říci, že nejsou rozdíly mezi tuzemskými 

občany a cizinci, neboť ZDP se řídí hlediskem rezidence, nikoliv státní příslušnosti. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 ČIŽINSKÝ, P. et al. Cizinecké právo. 2012. s. 256-261 
111 JOKLOVÁ, K. a J. RYŠAVÁ. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. 2009.  
s. 118-120 
112 ČIŽINSKÝ, P. et al. Cizinecké právo. 2012. s. 265-270 
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2.4 Trestné činy, správní delikty a postihy cizinců 

 

Cizincům, kteří se dopustí protiprávního jednání, hrozí stejné sankce jako českým 

občanům, navíc jim však hrozí v mnohých případech nucené opuštění území České 

republiky, tedy vyhoštění. 

Méně závažné protiprávní činy se řídí zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

p. p., který definuje přestupek v § 2 jako „zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném 

zákoně“. Sankce za přestupek odpovídají míře závažnosti, často mají podobu pokuty. 

Cizinci se ovšem mohou dopustit přestupku také dle zákona o pobytu cizinců, např. 

v případě poškození či ničení cestovních dokladů, vstupu na území mimo hraniční 

přechod, neohlášení místa pobytu policii, vyhnutí se hraniční kontrole. Za tyto správní 

delikty hrozí pokuta ve výši od 3 do 10 tisíc Kč, pro cizince bez trvalého pobytu však 

mohou být důsledky fatální, neboť jim hrozí správní vyhoštění.113 

Trestný čin je definován v § 13 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění p. p. 

(dále jen „trestní zákoník“) jako „protiprávní čin, který trestní zákon označuje za 

trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“  a v případě jeho spáchání 

hrozí cizincům stejné postihy jako českým občanům, navíc jim však hrozí vyhoštění, 

jak vyplývá z § 80 trestního zákoníku. 

 

Pojem vyhoštění je možné členit z hlediska dvou právních předpisů. Z pohledu 

trestního zákoníku se jedná o druh trestu , který může být udělen jako samostatný nebo 

vedle jiného trestu. Vyhostit cizince lze na dobu od 1 roku do 10 let, nebo na dobu 

neurčitou. V některých případech soud tento druh trestu neuloží, např. pokud se 

nepodaří zjistit  státní příslušnost pachatele nebo mu byl udělen azyl.114  

Dle zákona o pobytu cizinců existuje správní vyhoštění, přičemž nejde o sankci či trest, 

ale je považováno za správní opatření. Podmínky správního vyhoštění se liší dle 

skupin cizinců, přičemž „nejohroženější“ skupinou jsou cizinci bez trvalého pobytu na 

území České republiky, méně jsou této hrozbě vystaveni občané EU a jejich rodinní 

příslušníci i cizinci ze třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.  

                                                 
113 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění p. p., § 156 
114 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění p. p., § 80 
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Cizinci ze třetích zemí bez trvalého pobytu mohou být správně vyhoštěni na dobu 10, 

5 nebo 3 let dle důvodů správního vyhoštění. Až na deset let může být cizinec vyhoštěn 

v případě důvodného nebezpečí, že by mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost 

státu užitím síly při prosazování politických cílů, ohrožoval základy demokratického 

státu nebo by mohl závažným způsobem porušit veřejný pořádek. Až na pět let lze 

vyhostit cizince, který se např. prokáže padělaným dokladem, je zaměstnán bez 

oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání (je-li vyžadováno). Dále také na 

stejnou dobu při spáchání přestupku – prokázání se neplatným cestovním dokladem,  

překročení státní hranice mimo hraniční přechod či nepodrobení se na výzvu policie 

hraniční kontrole. Až tříleté správní vyhoštění hrozí cizinci v případě důvodného 

nebezpečí, že by mohl při pobytu na území závažným způsobem ohrozit veřejné zdraví 

tím, že trpí závažnou nemocí a dále opět za přestupky – pobývání na území bez 

cestovního dokladu či platného víza, uvádění nepravdivých údajů s úmyslem ovlivnit 

rozhodování správních orgánů.115 

Správní vyhoštění občanů EU a jejich rodinných příslušníků může být provedeno 

z mnohem menšího okruhu důvodů, přičemž lze uložit až na 10 let, pokud cizinec 

ohrožuje bezpečnost státu nebo závažným způsobem ohrožuje veřejný pořádek. 

V případě ohrožení veřejného zdraví je lhůta stejná jako u cizinců bez trvalého pobytu, 

a to 3 roky. Od 1. ledna 2011 má rodinný příslušník občana EU možnost požádat o 

vydání nového rozhodnutí v případě podstatných změn okolností, které byly důvodem 

vydání rozhodnutí o správním vyhoštění. V případě, že důvody skutečně pominuly, má 

policie povinnost zrušit rozhodnutí o správním vyhoštění.116 

Správní vyhoštění cizinců s trvalým pobytem na území ČR je možné až na 10 let 

v případě důvodného nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit 

bezpečnost státu užitím síly při prosazování politických cílů, ohrožoval základy 

demokratického státu nebo by mohl závažným způsobem porušit veřejný pořádek. Až 

na 3 roky může být správní vyhoštění uděleno v případě, kdy cizinec nevycestuje po 

zrušení trvalého pobytu ve lhůtě stanovené výjezdním příkazem.117 

 

                                                 
115 ČIŽINSKÝ, P. et al. Cizinecké právo. 2012. s. 201-203 
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění p. p., §§ 119 a  156 
116 ČIŽINSKÝ, P. et al. Cizinecké právo. 2012. s. 203-204 
117 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění p. p., § 120 
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V oblasti pracovněprávních vztahů provádí kontrolu dodržování zákona o 

zaměstnanosti Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, generální 

ředitelství Úřadu práce, krajské pobočky Úřadu práce a v rozsahu práce cizinců i celní 

úřady. Oprávnění Inspekce práce vyplývají ze zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 

a ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, z kterého vychází práva inspektorů. 

Oprávněnost kontroly dokládá zaměstnanec Státního úřadu inspekce práce předložením 

služebního průkazu. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit kontrolu a poskytnout 

zaměstnancům orgánů kontroly potřebnou součinnost pod hrozbou pořádkové pokuty 

do výše 50 000 Kč.118  

Ve vztahu k cizincům pověřený pracovník celního úřadu zkoumá, jestli cizinec koná pro 

fyzickou nebo právnickou osobu práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné 

smlouvy, zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zelenou či 

modrou kartou (jsou-li vyžadovány) a zda plní zaměstnavatel svou oznamovací 

povinnost. Zaměstnavatel i zaměstnanec se může dopustit celé řady správních deliktů, 

např. zprostředkování zaměstnání bez povolení, výkon nelegální práce, umožnění 

výkonu nelegální práce, nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele při nástupu 

cizince do práce, nevedení evidence zaměstnávaných cizinců.119  

Nejzávažnějším správním deliktem je vykonávání nelegální práce, která byla 

definována výše (viz kapitola 1.1.2). Sankcí za tento delikt pro zaměstnance je pokuta 

až 100 000 Kč dle § 139 zákona o zaměstnanosti, v případě cizinců navíc hrozí správní 

vyhoštění až na 5 let dle § 119 zákona o pobytu cizinců. Zaměstnavateli hrozí pokuta 

v rozmezí 250 000 – 10 000 000 Kč a v případě, že „soustavně, opakovaně, za zvlášť 

vykořisťujících pracovních podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná 

nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se zdržuje neoprávněně na území České 

republiky nebo nemá platné povolení k zaměstnání, pokud je podle jiného právního 

předpisu vyžadováno“120, mu hrozí sankce stanovené v § 342 trestního zákoníku (trest 

odnětí svobody od 6 měsíců po 5 let).121 

 

                                                 
118 KAPOUN, R. Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele. 2012.  
s. 17-18 
119 Tamtéž, s. 23-33 
120 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění p. p., § 342 odst. 1 
121 ČIŽINSKÝ, P. et al. Cizinecké právo. 2012. s. 220-221 
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Příčin, které vedou zaměstnavatele k porušování zákona o zaměstnanosti, je několik. 

Patří k nim především to, že mohou kdykoli cizince propustit a nemají k němu žádné 

závazky, za nelegálně zaměstnaného pracovníka neodvádějí zdravotní ani sociální 

pojištění, nemusí dodržovat určité standardy dle zákoníku práce – např. stravování. 

Navíc, nelegálně zaměstnaní cizinci jsou ochotni pracovat i za nižší mzdu, než je 

zaměstnavatel povinen nabídnout k dodržení podmínek rovného zacházení se 

zaměstnanci.122   

 

V souvislosti s nelegální prací je známý pojem „švarcsystém“, který shrnuje zákon o 

zaměstnanosti v § 5 písm. e) jako výkon závislé práce fyzickou osobou mimo 

pracovněprávní vztah. Jedná se o situaci, kdy osoba samostatně výdělečně činná pracuje 

v pozici zaměstnance u zaměstnavatele, avšak formálně vystupují jako samostatní 

podnikatelé. Názory ekonomů na tento institut nejsou jednotné, má dle nich své klady i 

zápory. Pozitivem je možnost snížení nezaměstnanosti v době, kdy se české ekonomice 

příliš nedaří. Důvodem je to, že zaměstnavatel ušetří na povinných odvodech za 

zaměstnance čítající v úhrnu 34 % z hrubé mzdy, pracovník odvádí na zdravotním a 

sociálním pojištění také méně z důvodu rozdílného algoritmu výpočtu než v případě 

zaměstnance. Nevýhod je pro pracovníka hned několik – je chráněn daleko méně než 

v pracovněprávním vztahu, nevztahuje se na něj totiž zákoník práce – a nemá tedy 

nárok na dovolenou, na odstupné, na odškodnění v případě pracovního úrazu. Názory 

českých zákonodárců jsou jasné, staví švarcsystém do oblasti šedé ekonomiky.123 

Spojitost švarcsystému s cizinci může vyplývat z liberalizace obchodního zákoníku, 

který ve znění od 1. ledna 2011 stanovuje v § 21 odst. 5, že cizinci, kteří jsou 

živnostníky, se nemusejí zapisovat do obchodního rejstříku. Mají tedy stejné postavení 

jako čeští podnikatelé. Zaměstnavatelé mají možnost využít očekávaného nižšího 

právního povědomí cizince o českém právním řádu a nutit je pracovat v režimu 

švarcsystému. Možné důsledky jsou zachyceny v předcházejícím odstavci. 

 

                                                 
122 KROUPA, A. Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce. 1997. s. 15-17 
123 DREXLEROVÁ, J. Nelegální práce (švarcsystém) a pokuty. Daně a účetnictví: bez chyb, pokut a 
penále. 2012, XIII, č. 10, s. 51-56.  
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3 Praktická část 

 

V této části práce budou aplikovány výsledky předcházející analytické části na 

konkrétní skupiny cizinců a představeny návrhy zlepšující současný stav. 

 

 

3.1 Vývoj počtu cizinců v České republice 

 

Trendy ve vývoji počtu cizinců pobývajících na území České republiky jsou rostoucí, a 

to i přes výkyvy v jednotlivých letech. Zejména od roku 2004 dochází ke značnému 

nárůstu, který je korigován v posledních letech zachyceného období, zejména vlivem 

zpomalujícího tempa ekonomického růstu a zhoršujících se podmínek v oblasti 

příležitostí práce, což platí jak pro české občany, tak i cizince. 

 

V roce 1993 byl podíl cizinců s platným povolením k pobytu124 0,75 % celkové 

populace České republiky, v roce 2008 to byla již 4 % a v roce 2011 byl podíl cizinců 

na celkové populaci přibližně 4,13 %. Postupně také roste role cizinců na trhu práce, 

když se podíleli v roce 1993 přibližně 1 % na celkové zaměstnanosti obyvatel, v roce 

2008 se podíleli na celkové zaměstnanosti obyvatel 6,2 % a v roce 2011 6,34 %.125  

Uvedené údaje o zaměstnanosti však nemohou být úplně přesné, neboť v těchto 

statistikách nejsou zahrnuty údaje o nelegální práci. Uvádí se, že takovou činnost 

vykonává v průměru 5 % občanů Evropské unie, v ČR je uváděna hodnota 7 %.126  

Následující tabulka zachycuje vývoj pobývajících cizinců v absolutním vyjádření a 

uvádí i celkový počet cizinců v ČR v období let 1994 – 2011, pro lepší zobrazení trendu 

je doplněna i grafickým vyjádřením. Dlouhé sledované období má za cíl odstranit 

případné krátkodobé odchylky a extrémní hodnoty. 

                                                 
124 Je jím myšlen dlouhodobý pobyt nad 90 dnů a trvalý pobyt cizinců.  
125 HORÁKOVÁ, M. Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice. 2008. s. 36 
Česká republika v číslech: 2012. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/1409-12 
126 KAPOUN, R. Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele. 2012.  
s. 7 
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Pozn.: Český statistický úřad eviduje cizince s dlouhodobými pobyty nad 90 dnů nebo 

s trvalým pobytem. V tomto smyslu budou cizinci zmiňováni i v dalším textu. 

 

Tabulka 2: Vývoj počtu cizinců za období 1994-2011 (Zdroj: Cizinci: Počet cizinců. Český statistický 

úřad [online].) 

  Nejčastější země původu cizinců   

Rok Slovensko Ukrajina Vietnam Celkem 

1994 16 778 14 230 9 633 104 343 

1995 39 725 28 158 14 213 159 207 

1996 50 255 46 303 17 620 199 152 

1997 52 178 43 402 20 950 210 311 

1998 49 621 52 684 22 875 220 187 

1999 40 362 65 883 24 824 228 862 

2000 44 265 50 212 23 556 200 951 

2001 53 294 51 825 23 924 210 794 

2002 61 102 59 145 27 143 231 608 

2003 64 879 62 282 29 046 240 421 

2004 47 352 78 263 34 179 254 294 

2005 49 446 87 789 36 832 278 312 

2006 58 384 102 594 40 779 321 456 

2007 67 889 126 721 51 101 392 315 

2008 76 034 131 921 60 255 437 565 

2009 73 446 131 932 61 115 432 503 

2010 71 780 124 281 60 289 424 291 

2011 81 253 118 932 58 205 434 153 
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Vývoj po čtu cizinc ů v období 1994 - 2011
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Graf 1: Trend vývoje cizinců za období 1994-2011 (Zdroj: Cizinci: Počet cizinců. Český statistický 

úřad [online].) 

 

Nejvíce zastoupenými cizinci dle pořadí jsou státní příslušníci Ukrajiny, Slovenska a 

Vietnamu. Další významné skupiny cizinců tvoří Rusové, Poláci a Němci. Je vhodné 

poukázat na fakt, že počet slovenských občanů může být ve skutečnosti vyšší, neboť se 

nemusí přihlašovat k pobytu, a nemusí se objevit v oficiálních statistikách. 

V období před rokem 1989 byla tehdejší Československá socialistická republika 

uzavřena vůči okolnímu světu, migrace byla regulována prostřednictvím mezivládních 

dohod. Již tehdy tvořili Vietnamci velkou část cizinců pobývajících na našem území, 

přičemž působili zejména v průmyslových odvětvích (jejich počet v r. 1983 čítal 27 100 

osob). Po sametové revoluci se stala Česká republika zajímavá jak pro pracovní 

migraci, tak i přistěhovalectví a cizinci přicházeli v určitých etapách. V období do roku 

1996 probíhal návrat emigrantů, příslušníků krajanských komunit z východních zemí a 

Balkánu a začali přicházet i lidé z Asie. V mezidobí let 1996 – 2000 vlivem poněkud 

zhoršené hospodářské situace České republiky došlo ke zpřísnění podmínek pro pobyt i 

zaměstnávání cizinců, přesto však jejich počet rostl. Od roku 2000 počet zahraničních 
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pracovníků na českém trhu práce narůstal.127 V posledním období od roku 2008 je však 

patrná stagnace. 

 

U ekonomicky aktivních cizinců jsou na prvních třech místech zastoupeny stejné 

národnosti, ovšem nyní v pořadí Slovensko, Ukrajina, Vietnam. Vývoj ekonomické 

aktivity zachycuje následující tabulka, z níž vyplývá, že v roce 37,89 % ekonomické 

aktivity ze všech cizinců připadalo na státní příslušníky Slovenska, 22,18 % na občany 

Ukrajiny a 10,3 % na Vietnamce. Sledované období je zde v rozmezí let 2000 – 2011, 

z důvodu dat dostupných na webových stránkách Českého statistického úřadu. 

 

Tabulka 3: Ekonomická aktivita cizinců (Zdroj: Cizinci: Zaměstnanost. Český statistický úřad 

[online].) 

Ekonomická aktivita cizinců 

Rok Slovensko Ukrajina Vietnam Celkem 

2000 70 237 37 155 19 382 164 987 

2001 70 606 39 063 20 466 167 652 

2002 63 733 39 005 20 231 161 711 

2003 66 176 41 241 21 201 168 031 

2004 68 575 41 885 22 229 173 203 

2005 84 016 61 195 22 876 218 982 

2006 99 637 67 480 23 602 250 797 

2007 109 917 83 519 29 862 309 027 

2008 109 478 102 285 48 393 361 709 

2009 108 057 83 701 39 260 318 462 

2010 111 406 71 878 36 296 306 350 

2011 117 831 68 950 32 145 310 921 

 

Jak vyplývá z uvedených statistických údajů, jsou příslušníci jmenovaných států jak 

nejvíce zastoupeni v České republice, tak jsou i nejvíce ekonomicky aktivními cizinci. 

Další text se proto bude zabývat právě podmínkami zaměstnání občanů Slovenska, 

Ukrajiny a Vietnamu.  

 

 

 

                                                 
127 RÁKOCZYOVÁ, M. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v 
procesu sociální integrace. 2007. s. 37-38 
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3.2 Aplikace analyzovaných vlivů na zaměstnání 

 

V analytické části zkoumané vlivy a podmínky zaměstnávání cizinců budou aplikovány 

na státní příslušníky konkrétních států, přičemž relevantními vlivy jsou potřeba 

povolení k pobytu a k zaměstnání, ekonomické aspekty zaměstnání – daňové a ostatní 

odvodové povinnosti uvedené na konkrétních příkladech, důsledky porušení zákona a 

důsledky ztráty zaměstnání. 

 

3.2.1 Státní příslušníci Slovenska 

Povolení k pobytu a k zaměstnání 

Dle zákona o zaměstnanosti nejsou občané Slovenska považováni za cizince a mají 

volný vstup na trh práce, nepožaduje se po nich povolení k zaměstnání. Tento vztah 

vyplývá z čl. 2 Smlouvy o vzájemném zaměstnávání občanů mezi ČR a SR128, která 

zůstala v platnosti i po vstupu obou zemí do EU. Rovněž povolení k pobytu není 

vyžadováno, dle zákona o pobytu cizinců platí pro slovenské občany pouze ohlašovací 

povinnost při pobytu přesahujícím 30 dnů. 

 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

Unijní právo ovlivňuje i stanovení příslušnosti k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu 

pojištění. Nařízení č. 883 v článku 2 přisuzuje tuto příslušnost do státu, v němž je 

vykonáváno zaměstnání. Smlouva o vzájemném zaměstnávání občanů mezi ČR a SR 

v článku 8 upravuje problematiku příslušnosti k sociálnímu zabezpečení shodně 

s nařízením č. 883, v případě kolizních situací by se použilo uvedené nařízení.  

 

Zdanění 

Jak bylo uvedeno výše, pro zdanění je klíčovým aspektem správné určení státu 

rezidence. Relevantními právními předpisy jsou ZDP, slovenský zákon č. 595/2003 Zb., 

o dani z príjmov, ve znění p. p. (dále jen „slovenský ZDP“) a SZDZ mezi ČR a SR129. 

                                                 
128 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 227/1993 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a 
Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů ze dne 29. října 1992 
129 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2003 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou 
republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru 
daní z příjmů a z majetku 
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Kritéria rezidentství dle ZDP již byla zmíněna, v případě slovenského ZDP jsou 

uvedena v § 2 a jsou obdobná – poplatník je považován za rezidenta, pokud má trvalý 

pobyt na Slovensku nebo se zde obvykle zdržuje (tzn. alespoň 183 dní v kalendářním 

roce). 

Prakticky znázorní výše uvedené následující příklad zachycující nejprve hledisko 

poplatníka, následně i státu – České republiky. 

 

Příklad:  Státní příslušník Slovenské republiky je zaměstnán u českého zaměstnavatele 

se sídlem v Brně, jeho měsíční hrubá mzda činí 25 000 Kč. Pracovník je ženatý, má 2 

nezletilé děti, které navštěvují základní školu. Poplatník má také příjmy z pronájmu 

garáže, která se nachází na území Slovenské republiky. Pro názornost jsou zvoleny 3 

modifikace dalších okolností postavení poplatníka: 

a) Poplatník od roku 2011 žije v pronajatém bytě v místě výkonu zaměstnání, 

manželka i děti bydlí s ním, manželka je zaměstnána v ČR. K jeho příjmům patří 

příjmy z pronájmu garáže umístěné na území Slovenské republiky, které činí 

v přepočtu 25 000 Kč ročně. 

b) Poplatník bydlí i se svou rodinou na Slovensku, dojíždí do ČR za prací ve všední 

dny, přičemž se vždy po skončení pracovní doby vrací domů. Roční příjmy 

z pronájmu garáže činí v přepočtu 25 000 Kč. 

c) Poplatník bydlí i se svou rodinou na Slovensku, dojíždí do ČR za prací ve všední 

dny, přičemž se vždy po skončení pracovní doby vrací domů. Příjmy z pronájmu 

garáže činí v přepočtu 50 000 Kč za rok.130 

 

Řešení příkladu 

a) V tomto případě je poplatník rezidentem České republiky dle ZDP, neboť zde 

má bydliště, navíc v ČR pobývá více než 183 dní. V České republice proto bude 

poplatník danit veškeré své příjmy, přičemž SZDZ mezi ČR a SR stanoví, zda 

příjmy z pronájmu garáže smí být zdaněny i na Slovensku. Jedná se o příjmy 

z nemovitého majetku, které dle článku 6 SZDZ mohou být zdaněny i na 

Slovensku. Článek 22 následně jako metodu zamezení dvojího zdanění 
                                                 
130 Z důvodu určitého zjednodušení je abstrahováno od výdajů spojených s dosažením příjmů z pronájmu, 
neboť uznatelné výše se mohou v jednotlivých státech lišit. Toto zjednodušení bude uplatněno i u dalších 
příkladů u Ukrajiny a Vietnamu. 
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stanovuje prostý zápočet daně zaplacené v zahraničí. Protože je poplatník 

rezidentem, je mu umožněno využívat všech opatření ZDP vedoucích ke snížení 

daňové povinnosti i záloh na daň, které odvádí z hrubé mzdy dle § 38h ZDP, 

tzn. že v měsíčním vyúčtování mzdy může kromě základní slevy na dani dle      

§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP (tzv. sleva na poplatníka) uplatnit také slevy podle  

§ 35c ZDP – daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s ním ve společné 

domácnosti. Povinností poplatníka je podání daňového přiznání dle § 38g odst. 2 

ZDP, neboť jeho příjmy dle §§ 7 – 10 ZDP jsou vyšší než 6 000 Kč. Česká 

republika bude získávat příjmy z odvodů zdravotního a sociálního pojištění a 

příjem z výsledné daňové povinnosti poplatníka. 

  

b) V této variantě je poplatník rezidentem obou států dle ustanovení daňových 

zákonů. Kolizní situaci tak musí řešit SZDZ mezi ČR a SR, která rezidentství 

upravuje v článku 4. Smlouva určí, že rezidentem je poplatník pouze na 

Slovensku, neboť má v této zemi stálý byt. V České republice tak bude zdaněn 

pouze příjem ze zaměstnání (SZDZ umožní zdanění v článku 14, ZDP uvádí 

příjem ze závislé činnosti v § 22 odst. 1 písm. b) a jedná se o příjem ze zdrojů na 

území České republiky), celosvětové příjmy budou zdaněny na Slovensku při 

započtení daně zaplacené v ČR metodou prostého zápočtu. Poplatník bude opět 

odvádět zálohy na daň z příjmů ze mzdy dle § 38h ZDP, avšak nebude mu 

umožněno v jednotlivých měsících uplatnit daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP, 

odstavec 5 tohoto ustanovení totiž stanovuje jako kritérium pro uplatnění 

podmínku „90 %“, tedy minimálně 90 % celosvětových příjmů nerezidenta musí 

pocházet ze zdrojů na území České republiky. Možnost uplatnit daňové 

zvýhodnění bude mít poplatník pouze v rámci daňového přiznání, jenž je 

oprávněn podat – nejedná se tedy o povinnost jako u předcházející varianty. 

Podmínka „90 %“ je zde splněna (součet hrubých mezd za rok činí 300 000 Kč, 

celosvětové příjmy poplatníka činí 325 000 Kč, příjmy z ČR tvoří 92,3 % 

celosvětových příjmů poplatníka). Česká republika bude získávat příjmy 

z odvodů zdravotního a sociálního pojištění a příjem z výsledné daňové 

povinnosti poplatníka.  
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c) Řešení této modifikace je velice podobné jako u varianty b), rozdíl je 

v nesplnění podmínky „90 %“, což má pro poplatníka důsledek v nemožnosti 

uplatnit daňové zvýhodnění, o které se zvýší jeho daňová povinnost vůči České 

republice. Test podmínky „90 %“: příjmy z ČR činí 300 000 Kč, příjmy 

celosvětové 350 000 Kč, příjmy z ČR tvoří pouze 85,7 % celosvětových příjmů. 

Česká republika získá příjmy, které budou vyšší o neuplatněné daňové 

zvýhodnění. 

 

Číselné vyjádření jednotlivých variant znázorňují následující tabulky. 

 

Tabulka 4: Výpočet čisté měsíční mzdy státního příslušníka Slovenska (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Výpočet měsíční čisté mzdy v Kč 

a) b) c) 

Hrubá mzda 25 000 25 000 25 000 

Sociální pojištění 6,5 % 1 625 1 625 1 625 

Zdravotní pojištění 4,5 % 1 125 1 125 1 125 

Základ daně pro výpočet zálohy 33 500 33 500 33 500 

Záloha na daň 5 025 5 025 5 025 

Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) 2 070 2 070 2 070 

Daňové zvýhodnění dle § 35c  2*1117 --- --- 

Záloha na daň po uplatnění slev 721 2 955 2 955 

Čistá mzda 21 529 19 295 19 295 

 

Jak je z tabulky zřetelné, rozdíl v čisté mzdě mezi rezidentem ve variantě a) a 

nerezidentem – varianty b), c) je způsoben možností uplatnit daňové zvýhodnění. 

 

Tabulka 5: Výpočet daňové povinnosti státního příslušníka Slovenska (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Daňové přiznání poplatníka v Kč 

a) b) c) 

Příjmy dle § 6 300 000 300 000 300 000 

Dílčí základ daně § 6 402 000 402 000 402 000 

Dílčí základ daně § 9 25 000 --- --- 

Základ daně 427 000 402 000 402 000 

Daň dle § 16 64 050 60 300 60 300 

Započtení daně zaplacené v zahraničí 3 747 --- --- 

Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) 24 840 24 840 24 840 

Daňové zvýhodnění dle § 35c 26 808 26 808 --- 

Výsledná daňová povinnost 8 655 8 652 35 460 

Zaplaceno na zálohách 8 652 35 460 35 460 

Doplatek (+) / Přeplatek (-) 3 -26 808 0 
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Tabulka zachycuje minimální rozdíl ve výsledné daňové povinnosti mezi variantami a) 

a b), z pohledu poplatníka je tedy zanedbatelné, zda je rezidentem či nerezidentem za 

předpokladu, že alespoň 90 % jeho veškerých příjmů pochází ze zdrojů na území České 

republiky. Znatelný rozdíl mezi těmito variantami je ve výši zaplacených záloh vlivem 

uplatnění daňového zvýhodnění v měsíčním vyúčtování mzdy, rezident má dříve 

k dispozici disponibilní prostředky ze zvýhodnění plynoucí. 

Uplatnění daně zaplacené v zahraničí metodou prostého zápočtu má následující 

algoritmus výpočtu: stanovení koeficientu v %, který je poměrem zahraničních příjmů a 

celosvětových příjmů, zaokrouhlený na 2 desetinná místa131, v příkladu:  

25 000 / 427 000 * 100 = 5,85 % 

Koeficientem se vynásobí daň vypočtená z celosvětových příjmů sazbou dle § 16 ZDP, 

čímž je zjištěn limit, který je možný maximálně uplatnit z daně zaplacené v zahraničí, 

tedy: 

5,85 % * 64 050 = 3 747 Kč 

Skutečně zaplacená daň na Slovensku dle tamní 19% sazby132 je: 

25 000 * 19 % = 4 750 Kč 

Skutečně zaplacená daň na Slovensku je vyšší než daň uznaná k započtení, na což 

pamatuje ZDP v § 24 odst. 2 písm. ch), v němž umožňuje nezapočtenou část daně 

zaplacené v zahraničí uplatnit v následujícím zdaňovacím období do daňově 

uznatelných výdajů poplatníka (v příkladu 1 003 Kč, důsledkem toho bude úspora na 

dani 1 003 * 15 % = 150 Kč).  

 

Dále je potřebné podotknout, že u varianty a) jde o konečné řešení poplatníkových 

daňových povinností, u variant b) a c) však bude muset přiznat ke zdanění své 

celosvětové příjmy na Slovensku a daň zaplacenou v ČR si poté bude moci započíst. 

Lze konstatovat, že varianta c) je pro poplatníka nejméně výhodná, příčinou je 

neuplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, varianty a) a b) jsou srovnatelné, 

dle slovenského ZDP je možné uplatnit slevu na vyživované děti, čehož poplatník může 

využít. Výše jeho výsledné daňové povinnosti v obou státech pak bude obdobná u 

varianty a) i b). 

                                                 
131 Zaokrouhlení se řídí § 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňovým řádem 
132 Zákon č. 595/2003 Zb., o dani z príjmov, ve znění p. p., § 15 
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Tabulka 6: Výpočet příjmů plynoucích České republice (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Výpočet příjmů České republiky v Kč 

a) b) c) 

SP srážené zaměstnanci (12*1625) 19 500 19 500 19 500 

ZP srážené zaměstnanci (12*1125) 13 500 13 500 13 500 

SP hrazené zaměstnavatelem (12*6250) 75 000 75 000 75 000 

ZP hrazené zaměstnavatelem (12*2250) 27 000 27 000 27 000 

Výsledná daňová povinnost poplatníka 8 654 8 652 35 460 

Příjmy státu celkem 143 654 143 652 170 460 

 

Ve všech variantách získává Česká republika odvody zdravotního a sociálního 

pojištění133 a výslednou daňovou povinnost. Situace je pro ni zrcadlově odlišná od 

pořadí výhodnosti variant pro poplatníka. Nejvyšší příjmy jsou u varianty c), opět 

vlivem nemožnosti uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti u poplatníka. 

 

Důsledky porušení zákona a ztráty zaměstnání 

Slovenští státní příslušníci mohou čelit vyhoštění dle § 80 trestního zákoníku, 

správnímu vyhoštění dle zákona o pobytu cizinců - ale rozsah důvodů je u nich mnohem 

užší než u cizinců ze třetích zemí bez trvalého pobytu. Konkrétní důvody pro správní 

vyhoštění byly analyzovány v předcházející části práce.  

V případě ztráty zaměstnání platí pro občany Slovenska nařízení č. 883, dle ustanovení 

článků 61 – 66 jim v České republice přísluší dávky v nezaměstnanosti, pokud zde 

přijdou o zaměstnání. 

 

3.2.2 Státní příslušníci Ukrajiny 

Povolení k pobytu a k zaměstnání 

Jsou možné 2 varianty požadavků na povolení k pobytu a k zaměstnání v závislosti na 

statutu konkrétního občana. Jedná-li se o rodinného příslušníka občana EU, dle zákona 

o zaměstnanosti má na trhu práce stejné právní postavení jako občan ČR a dle zákona o 

pobytu cizinců má ohlašovací povinnost, při uvažovaném pobytu nad 90 dnů musí 

požádat o povolení k přechodnému pobytu, případně k trvalému pobytu. Pokud jde o 

                                                 
133 V současnosti odvádí zaměstnavatel 25 % na sociálním pojištění, 9 % na zdravotním pojištění z hrubé 
mzdy zaměstnance, zaměstnanci je sráženo 6,5 % na sociální pojištění, 4,5 % na zdravotní pojištění. 
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
ve znění p. p., § 7 
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, § 2 
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ostatní občany, jsou v „kategorii“ příslušníků třetích zemí a je po nich vyžadováno 

povolení k zaměstnání134, mohou být zaměstnáni na základě zelené135 či modré karty. 

Pro pobyt platí ohlašovací povinnost a potřeba dlouhodobého víza, při pobytu delším 

než 6 měsíců nutnost povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu (u nějž platí 

podmínka nepřetržitého pobytu na území po dobu 5 let). Podmínky pro zaměstnávání 

státních příslušníků Ukrajiny upravuje také Dohoda o vzájemném zaměstnávání občanů 

České republiky a občanů Ukrajiny136. Zaměstnavatel je povinen plnit oznamovací 

povinnosti a zajistit zahraničním pracovníkům stejné podmínky, jako by nabízel českým 

občanům. Dále je povinen zajistit, že zaměstnanci budou zdravotně a sociálně pojištěni. 

 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

Pokud cizinci ze třetích zemí migrují mezi jednotlivými členskými státy EU, vztahuje se 

i na ně nařízení č. 883 a v případě zaměstnání v ČR tak podléhají českým právním 

předpisům v oblasti sociálního zabezpečení i zdravotnímu pojištění. Pokud se zdržují 

pouze v ČR (nebo jednom jiném členském státu), řídí se sociální zabezpečení smlouvou 

mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení137, která v článku 6 určuje, že se na 

zaměstnance vztahují právní předpisy státu, kde je činnost vykonávána. Pro účely 

zdravotního pojištění pak bude relevantní zákon o VZP a Ukrajinci zaměstnaní u 

tuzemského zaměstnavatele budou podléhat českým právním předpisům. 

 

Zdanění 

Pro oblast daní důležitá rezidence je v ukrajinských daňových předpisech založena na 

kritériích v tomto pořadí – trvalé bydliště, užší osobní a hospodářské vazby v případě 

trvalého bydliště ve více státech, dále místo kde se poplatník obvykle zdržuje (kritérium 

183 dní v kalendářním roce) a občanství.138  

                                                 
134 Nejsou uvažovány zvláštní případy, kdy není vyžadováno povolení k zaměstnání dle §§ 97 či 98 
zákona o zaměstnanosti ani vyslání pracovníků zahraničním zaměstnavatelem. 
135 Ukrajina patří mezi země vyjmenované ve vyhlášce č. 29/2013 Sb. 
136 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České 
republiky a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ukrajiny ze 
dne 21. března 1996 
137 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2003 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou 
republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
138 Taxation in Ukraine: New Tax Guide. Deloitte [online]. Dostupné z: 
http://www.deloitte.com/view/en_UA/ua/insights/ukraine-tax-investment-
guide/131273bf8fb7e210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm# 
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Kolizní situace, určení příjmů příslušejících ke zdanění ve státu zdroje, metody 

vyloučení dvojího zdanění určuje SZDZ mezi ČR a Ukrajinou139. 

Prakticky znázorní výše uvedené následující příklad zachycující nejprve hledisko 

poplatníka, následně i státu – České republiky. 

 

Příklad:  Státní příslušník Ukrajiny je zaměstnán u českého zaměstnavatele se sídlem 

v Brně, jeho měsíční hrubá mzda činí 25 000 Kč. Pracovník je ženatý, má 2 nezletilé 

děti, které navštěvují základní školu. Mezi jeho příjmy patří také příjmy z pronájmu 

garáže, která se nachází na území Ukrajiny. Pro ucelenější pohled na problematiku jsou 

zvoleny 3 varianty dalších okolností postavení poplatníka: 

a) Poplatník od roku 2011 žije v pronajatém bytě v místě výkonu zaměstnání 

po celý rok 2012, manželka i děti bydlí s ním, manželka je zaměstnána v ČR. 

K jeho příjmům patří příjmy z pronájmu garáže umístěné na území Ukrajiny, 

které činí v přepočtu 25 000 Kč za rok. 

b) Poplatník pracuje v ČR v oboru stavebnictví, v roce 2012 zde žil a pracoval 

8 měsíců (březen – říjen), jeho rodina bydlí na Ukrajině, kde má poplatník 

trvalé bydliště a s rodinou žije v době, kdy se nenachází v ČR, přičemž 

hospodaří z úspor, které nashromáždil během pobytu v ČR a na Ukrajině 

nepracuje. Roční příjmy z pronájmu garáže činí v přepočtu 20 000 Kč. 

c) Poplatník pracuje v ČR v oboru stavebnictví, v roce 2012 zde žil a pracoval 

8 měsíců (březen – říjen), jeho rodina bydlí na Ukrajině, kde má poplatník 

trvalé bydliště a s rodinou žije v době, kdy se nenachází v ČR. Příjmy 

z pronájmu garáže činí v přepočtu 50 000 Kč. Jiné příjmy poplatník nemá. 

 

Řešení příkladu 

a) Poplatník je rezidentem České republiky dle ZDP, neboť zde má bydliště, 

navíc v ČR pobývá více než 183 dní. V České republice proto bude 

poplatník danit veškeré své příjmy, SZDZ mezi ČR a Ukrajinou určí, jestli 

příjmy z pronájmu garáže smí být zdaněny i na Ukrajině. Jedná se o příjmy 

z nemovitého majetku, které dle článku 6 SZDZ mohou být zdaněny i ve 
                                                 
139 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 103/1999 Sb., o sjednání Smlouvy mezi vládou České 
republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 
z příjmu a z majetku 
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státu zdroje, tzn. že na Ukrajině budou zdaněny. Článek 23 jako metodu 

vyloučení dvojího zdanění stanovuje prostý zápočet daně zaplacené 

v zahraničí. Protože je poplatník rezidentem, je mu umožněno využívat 

všech opatření ZDP vedoucích ke snížení daňové povinnosti i záloh na daň, 

které odvádí z hrubé mzdy dle § 38h ZDP – v měsíčním vyúčtování mzdy 

může kromě základní slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP (tzv. 

sleva na poplatníka) uplatnit slevy dle § 35c ZDP – daňové zvýhodnění na 

vyživované děti žijící s ním ve společné domácnosti. Povinností poplatníka 

je podání daňového přiznání dle § 38g odst. 2 ZDP, protože jeho příjmy dle 

§§ 7 – 10 ZDP jsou vyšší než 6 000 Kč. Česká republika bude získávat 

příjmy z odvodů zdravotního a sociálního pojištění a příjem z výsledné 

daňové povinnosti poplatníka. 

 

b) V této variantě je poplatník rezidentem obou států dle ustanovení daňových 

zákonů. Kolizní situaci řeší SZDZ mezi ČR a Ukrajinou, která rezidentství 

upravuje v článku 4. Smlouva určí, že rezidentem je poplatník pouze na 

Ukrajině, neboť má v této zemi středisko svých životních zájmů. V České 

republice tak bude zdaněn pouze příjem ze zaměstnání (SZDZ umožní 

zdanění v článku 15, ZDP uvádí příjem ze závislé činnosti v § 22 odst. 1 

písm. b) a jedná se o příjem ze zdrojů na území České republiky). 

Celosvětové příjmy budou zdaněny na Ukrajině při započtení daně zaplacené 

v ČR metodou prostého zápočtu. Poplatník bude opět odvádět zálohy na daň 

z příjmů ze mzdy dle § 38h ZDP, ale nebude mu umožněno v jednotlivých 

měsících uplatnit daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP, odstavec 5 tohoto 

ustanovení totiž stanovuje jako kritérium pro uplatnění podmínku „90 %“. 

Možnost uplatnit daňové zvýhodnění bude mít poplatník pouze v rámci 

daňového přiznání, jenž je oprávněn podat – nejedná se tedy o povinnost 

jako u předcházející varianty. Podmínka „90 %“ je zde splněna (součet 

hrubých mezd za rok činí 200 000 Kč, celosvětové příjmy poplatníka činí 

220 000 Kč, příjmy z ČR tvoří přibližně 90,91 % celosvětových příjmů 

poplatníka). Česká republika bude získávat příjmy z odvodů zdravotního a 

sociálního pojištění a příjem z výsledné daňové povinnosti poplatníka.  
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c) Řešení této modifikace je velice podobné jako u varianty b), rozdíl je 

v nesplnění podmínky „90 %“, poplatník nemá možnost uplatnit daňové 

zvýhodnění, o které se zvýší jeho daňová povinnost vůči České republice. 

Test podmínky „90 %“: příjmy z ČR činí 200 000 Kč, příjmy celosvětové 

250 000 Kč, příjmy z ČR tvoří pouze 80 % celosvětových příjmů. Česká 

republika získá příjmy, které budou vyšší o neuplatněné daňové zvýhodnění 

oproti variantě b). 

 

Jednotlivé varianty jsou zachyceny v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 7: Výpočet čisté měsíční mzdy státního příslušníka Ukrajiny (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Výpočet měsíční čisté mzdy v Kč 

a) b) c) 

Hrubá mzda 25 000 25 000 25 000 

Sociální pojištění 6,5 % 1 625 1 625 1 625 

Zdravotní pojištění 4,5 % 1 125 1 125 1 125 

Základ daně pro výpočet zálohy 33 500 33 500 33 500 

Záloha na daň 5 025 5 025 5 025 

Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) 2 070 2 070 2 070 

Daňové zvýhodnění dle § 35c  2*1117 --- --- 

Záloha na daň po uplatnění slev 721 2 955 2 955 

Čistá mzda 21 529 19 295 19 295 

 

Stejně jako u státního příslušníka Slovenska, rozdíl v čisté měsíční mzdě je způsoben 

možností uplatnění daňového zvýhodnění u rezidenta České republiky (varianta a), 

varianty b) a c) ukazují řešení nerezidenta).  
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Tabulka 8: Výpočet daňové povinnosti státního příslušníka Ukrajiny (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Daňové přiznání poplatníka v Kč 

a) b) c) 

Příjmy dle § 6 300 000 200 000 200 000 

Dílčí základ daně § 6 402 000 268 000 268 000 

Dílčí základ daně § 9 25 000 --- --- 

Základ daně 427 000 268 000 268 000 

Daň dle § 16 64 050 40 200 40 200 

Započtení daně zaplacené v zahraničí 3 747 --- --- 

Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) 24 840 24 840 24 840 

Daňové zvýhodnění dle § 35c 26 808 26 808 --- 

Výsledná daňová povinnost (+) / Daňový bonus (-) 8 655 -11 448 15 360 

Zaplaceno na zálohách 8 652 23 640 23 640 

Doplatek (+) / Přeplatek (-) 3 -35 088 -8 280 

 

Z tabulky se na první pohled jeví jako nejvýhodnější varianta b), avšak je v ní 

uvažováno pouze 8 měsíců, po které poplatník realizuje příjmy na území České 

republiky. I přesto je patrný rozdíl ve výši zaplacených záloh vlivem uplatnění 

daňového zvýhodnění v měsíčním vyúčtování mzdy u rezidenta. Hypotetickou situaci, 

v níž bude uvažováno se zaměstnáním státního příslušníka Ukrajiny po 12 měsíců, ten 

však i přesto bude považován za rezidenta Ukrajiny, zachycuje tabulka 9 – je zde 

uvedena pro úplné srovnání možných variant a pro celkové zhodnocení rozdílů mezi 

popisovanými státy v této části práce. 

Zápočet daně zaplacené v zahraničí metodou prostého zápočtu má následující 

algoritmus výpočtu: stanovení koeficientu v %, který je poměrem zahraničních příjmů a 

celosvětových příjmů, zaokrouhlený na 2 desetinná místa140, v příkladu:  

25 000 / 427 000 * 100 = 5,85 % 

Koeficientem se vynásobí daň vypočtená z celosvětových příjmů sazbou dle § 16, čímž 

je zjištěn limit, který je možný maximálně uplatnit z daně zaplacené v zahraničí, tedy: 

5,85 % * 64 050 = 3 747 Kč 

Skutečně zaplacená daň na Ukrajině dle tamější 15% sazby141 je: 

25 000 * 15 % = 3 750 Kč 

Je patrné, že daň odvedená z pronájmu je v jednotlivých zemích stejná, technicky došlo 

k odchylce ve výši 3 Kč v důsledku zaokrouhlení koeficientu.  

                                                 
140 Zaokrouhlení se řídí § 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňovým řádem 
141 Taxation in Ukraine: New Tax Guide. Deloitte [online]. Dostupné z: 
http://www.deloitte.com/view/en_UA/ua/insights/ukraine-tax-investment-
guide/131273bf8fb7e210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm# 
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Varianta a) znamená konečné řešení daňových povinností poplatníka, u variant b) a c) 

však bude muset přiznat ke zdanění své celosvětové příjmy na Ukrajině a daň 

zaplacenou v ČR si poté bude moci započíst.  

Následující tabulka zachycuje hypotetickou situaci, při níž poplatník pracuje v České 

republice 12 měsíců, avšak zůstává rezidentem Ukrajiny – u variant b) a c), z důvodů 

uvedených výše. 

 

Tabulka 9: Výpočet daňové povinnosti státního příslušníka Ukrajiny za alternativních podmínek 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Daňové přiznání poplatníka v Kč 

a) b) c) 

Příjmy dle § 6 300 000 300 000 300 000 

Dílčí základ daně § 6 402 000 402 000 402 000 

Dílčí základ daně § 9 25 000 --- --- 

Základ daně 427 000 402 000 402 000 

Daň dle § 16 64 050 60 300 60 300 

Započtení daně zaplacené v zahraničí 3 747 --- --- 

Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) 24 840 24 840 24 840 

Daňové zvýhodnění dle § 35c 26 808 26 808 --- 

Výsledná daňová povinnost 8 655 8 652 35 460 

Zaplaceno na zálohách 8 652 35 460 35 460 

Doplatek (+) / Přeplatek (-) 3 -26 808 0 

 

Lze konstatovat, že varianta c) je pro poplatníka nejméně výhodná, příčinou je 

neuplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, varianty a) a b) jsou srovnatelné, 

stejně jako tomu bylo v případě slovenského státního příslušníka. 

  

Následující tabulky zobrazují pohled České republiky a příjmy, které získá z odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění a daňové povinnosti. Nejprve je zachycena situace 

nastíněná v příkladu, další tabulka zachycuje opět situaci hypotetickou, aby byla 

problematika zachycena z obou pohledů – poplatníka i České republiky. 
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Tabulka 10: Výpočet příjmů plynoucích České republice (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Výpočet příjmů České republiky v Kč 

a) b) c) 

SP srážené zaměstnanci (1625 Kč měsíčně) 19 500 13 000 13 000 

ZP srážené zaměstnanci (1125 Kč měsíčně) 13 500 9 000 9 000 

SP hrazené zaměstnavatelem (6250 Kč měsíčně) 75 000 50 000 50 000 

ZP hrazené zaměstnavatelem (2250 Kč měsíčně) 27 000 18 000 18 000 

Výsledná daňová povinnost poplatníka 8 655 -11 448 15 360 

Příjmy státu celkem 143 655 78 552 105 360 

 

Tabulka 11: Výpočet příjmů plynoucích České republice za alternativních podmínek (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Varianta 
Výpočet příjmů České republiky v Kč 

a) b) c) 

SP srážené zaměstnanci (12*1625) 19 500 19 500 19 500 

ZP srážené zaměstnanci (12*1125) 13 500 13 500 13 500 

SP hrazené zaměstnavatelem (12*6250) 75 000 75 000 75 000 

ZP hrazené zaměstnavatelem (12*2250) 27 000 27 000 27 000 

Výsledná daňová povinnost poplatníka 8 655 8 652 35 460 

Příjmy státu celkem 143 655 143 652 170 460 

 

Ve všech variantách získává Česká republika odvody zdravotního a sociálního pojištění 

a výslednou daňovou povinnost. Situace je pro ni zrcadlově odlišná od pořadí 

výhodnosti variant pro poplatníka. Nejvyšší příjmy jsou u varianty c), opět vlivem 

nemožnosti uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti u poplatníka. 

Záporná výsledná daňová povinnost poplatníka je způsobena kombinací několika 

faktorů -  získával příjmy po dobu 8 měsíců, současně však slevu na poplatníka podle   

§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP a daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c ZDP) 

uplatňuje za celé zdaňovací období.  

 

Důsledky porušení zákona a ztráty zaměstnání 

Porušení zákona státním příslušníkem Ukrajiny může mít za následek vyhoštění (§ 80 

trestního zákoníku), správní vyhoštění, u kterého záleží, v jaké „kategorii“ se daný 

cizinec nachází. Jde-li o rodinného příslušníka občana EU nebo cizince s trvalým 

pobytem na území České republiky, je výčet důvodů pro správní vyhoštění mnohem 

užší než u cizinců bez trvalého pobytu (tzn. pobývajících v České republice na základě 

dlouhodobého pobytu nebo dlouhodobého víza nad 90 dnů). 
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V případě ztráty zaměstnání je také potřeba rozlišovat, o jaký pobyt cizince se jedná. 

Dávky v nezaměstnanosti může pobírat pouze uchazeč o zaměstnání s bydlištěm na 

území ČR, kterým se u Ukrajinců myslí místo trvalého pobytu. Na rozdíl od tohoto 

pravidla cizinec s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, který 

přijde o zaměstnání142 a ve lhůtě 60 dnů není vydáno nové povolení k zaměstnání, 

přichází o povolení k pobytu a jeho povinností je vycestovat z území České republiky. 

 

3.2.3 Státní příslušníci Vietnamu 

Povolení k pobytu a k zaměstnání 

U státních příslušníků Vietnamu platí velmi podobná pravidla pro pobyt a zaměstnání 

jako pro občany Ukrajiny, je tedy potřeba rozlišovat mezi rodinnými příslušníky občanů 

EU, kteří mají jisté preferenční zacházení – stejné právní postavení na trhu práce jako 

občané ČR, zákon o pobytu cizinců u nich vyžaduje ohlašovací povinnost, při pobytu 

nad 90 dnů povolení k přechodnému pobytu, mohou zažádat o povolení k trvalému 

pobytu. V kategorii ostatních občanů ze třetích zemí však platí, že potřebují povolení 

k zaměstnání, Vietnamci mohou využít modrých karet, zelené karty se na ně nevztahují, 

protože Vietnam není jmenován ve vyhlášce č. 29/2013 Sb. Dle zákona o pobytu 

cizinců musejí mít dlouhodobé vízum, při pobytu delším než 6 měsíců je vyžadováno 

povolení k dlouhodobému pobytu, mohou požádat o povolení k trvalému pobytu. 

Zaměstnavatel musí plnit oznamovací povinnosti a zajistit zahraničním pracovníkům 

stejné podmínky, jako by nabízel českým občanům. Dále je povinen zajistit zdravotní a 

sociální pojištění zaměstnanců. 

 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

Nařízení č. 883 se může dotýkat státních příslušníků Vietnamu za předpokladu, že 

migrují mezi jednotlivými členskými státy EU, v případě zaměstnání v ČR tak podléhají 

českým právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení i zdravotnímu pojištění. 

Nepatří-li do skupiny migrujících, uplatní se i přesto české právní předpisy, smlouva o 

sociálním zabezpečení mezi ČR a Vietnamem dosud uzavřena nebyla. Sociálnímu 

                                                 
142 Na základě důvodů vyjmenovaných v §§ 52 a) – e) a 56 zákoníku práce (např. rušení zaměstnavatele, 
nadbytečnost, okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem) 
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zabezpečení tak zaměstnaní občané Vietnamu podléhají dle § 3 zákona o sociálním 

zabezpečení, zdravotnímu pojištění dle zákona o VZP. 

 

Zdanění 

Rezidentství dle vietnamských právních předpisů se řídí tím, kde se poplatník obvykle 

zdržuje (platí pravidlo alespoň 183 dní v kalendářním roce), dále může být jako rezident 

identifikován i poplatník, který si ve Vietnamu pronajímá nemovitost na dobu delší než 

90 dní v kalendářním roce.143 Kolizní situace, určení metody zamezení dvojího zdanění 

a určení příjmů náležejících ke zdanění ve státu zdroje řeší SZDZ mezi ČR a 

Vietnamem144. 

Prakticky znázorní výše uvedené následující příklad zachycující nejprve hledisko 

poplatníka, následně i státu – České republiky. 

 

Příklad:  Státní příslušník Vietnamu je zaměstnán u českého zaměstnavatele se sídlem 

v Brně, jeho měsíční hrubá mzda činí 25 000 Kč. Pracovník je ženatý, má 2 nezletilé 

děti, které navštěvují základní školu. Mezi jeho příjmy patří také příjmy z pronájmu 

nemovitosti, která se nachází na území Vietnamu. Pro ucelenější pohled na 

problematiku jsou zvoleny 4 varianty dalších okolností postavení poplatníka145: 

a) Poplatník od roku 2011 žije v pronajatém bytě v místě výkonu zaměstnání 

celý rok 2012, manželka i děti bydlí s ním, manželka je zaměstnána v ČR. 

K jeho příjmům patří příjmy z pronájmu nemovitosti umístěné na území 

Vietnamu, které činí v přepočtu 25 000 Kč. 

b) Poplatník pracuje v ČR v oboru stavebnictví, v roce 2012 zde žil a pracoval 

8 měsíců (březen – říjen), jeho rodina bydlí ve Vietnamu, kde má poplatník 

trvalé bydliště a s rodinou žije v době, kdy se nenachází v ČR, přičemž 

v době 4 měsíců pobytu ve Vietnamu zde byl zaměstnán s hrubou měsíční 

                                                 
143 Vietnam Pocket Tax Book 2012. PwC [online]. Dostupné z: 
http://www.pwc.com/en_VN/vn/publications/2012/assets/PwC_Vietnam_Vietnam_Pocket_Tax_Book_20
12_English.pdf 
144 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi vládou České 
republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému 
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 
145 Varianty b), c), d) jsou spíše ilustrativní, neboť občané Vietnamu mají tendence se v České republice 
hojně usazovat. Naproti tomu u výše uvedených příkladů je migrace mezi státy pravděpodobnější, neboť 
státní příslušníci Slovenska i Ukrajiny mají větší sklon vracet se do své vlasti. 
HORÁKOVÁ, M. Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice. 2008. s. 27 
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mzdou ve výši 20 000 Kč. Příjmy z pronájmu nemovitosti činí v přepočtu 

25 000 Kč. 

c) Poplatník pracuje v ČR v oboru stavebnictví, v roce 2012 zde žil a pracoval 

6 měsíců (květen – říjen)146, jeho rodina bydlí ve Vietnamu, kde má 

poplatník trvalé bydliště a s rodinou žije v době, kdy se nenachází v ČR. 

Příjmy z pronájmu nemovitosti činí v přepočtu 15 000 Kč. Jiné příjmy 

poplatník nemá. 

d) Varianta se stejnými parametry jako c), rozdíl je pouze ve výši příjmů 

z pronájmu, které jsou nyní v přepočtu 50 000 Kč. 

Pozn.: Varianty c) a d) jsou uvedeny pouze za účelem zkoumání vlivu splnění 

podmínky „90 %“ na ekonomický dopad pro poplatníka a Českou republiku. 

 

Řešení příkladu 

a) Poplatník je rezidentem České republiky dle ZDP, neboť zde má bydliště, navíc 

v ČR pobývá více než 183 dní. V České republice proto bude poplatník danit 

veškeré své příjmy, SZDZ mezi ČR a Vietnamem určí, jestli příjmy z pronájmu 

nemovitosti smí být zdaněny i ve Vietnamu. Jedná se o příjmy z nemovitého 

majetku, které dle článku 6 SZDZ mohou být zdaněny i ve státu zdroje, tzn. ve 

Vietnamu budou zdaněny. Článek 23 jako metodu vyloučení dvojího zdanění 

stanovuje prostý zápočet daně zaplacené v zahraničí. Protože je poplatník 

rezidentem, je mu umožněno využívat všech opatření ZDP vedoucích ke snížení 

daňové povinnosti i záloh na daň, které odvádí z hrubé mzdy dle § 38h ZDP, 

v měsíčním vyúčtování mzdy je mu umožněno kromě základní slevy na dani dle 

§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP (tzv. sleva na poplatníka) uplatnit navíc slevy dle    

§ 35c ZDP – daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s ním ve společné 

domácnosti. Poplatník je povinen podat daňové přiznání dle § 38g odst. 2 ZDP, 

protože jeho příjmy dle §§ 7 – 10 ZDP jsou vyšší než 6 000 Kč. Česká republika 

bude získávat příjmy z odvodů zdravotního a sociálního pojištění a příjem 

z výsledné daňové povinnosti poplatníka. 

 
                                                 
146 V ČR se zdržoval 184 dní, ve Vietnamu také 184 dní – rok 2012 byl přestupný rok, do započítávaných 
dní se počítají i dny příjezdu a odjezdu, což vysvětluje nesoulad mezi součtem 368 dní oproti 366 dnům, 
které měl rok 2012. 
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b) Oproti ostatním zemím je vietnamská právní úprava specifická, neboť za 

kritérium rezidentství se považuje obvyklé zdržování poplatníka. U této 

modifikace příkladu však vietnamský občan netráví více než 183 dní v roce ve 

Vietnamu, tuto podmínku plní v České republice, a proto je rezidentem pouze 

v ČR, kde zdaní veškeré celosvětové příjmy. Daň zaplacená ve Vietnamu bude 

stejně jako u varianty a) zohledněna metodou prostého zápočtu. Řešení tedy 

bude velmi podobné jako u varianty a).  

 

c) V této variantě je poplatník rezidentem obou států dle ustanovení daňových 

zákonů. Kolizní situaci řeší SZDZ mezi ČR a Vietnamem, která rezidentství 

upravuje v článku 4. Smlouva určí, že rezidentem je poplatník pouze ve 

Vietnamu, z důvodu střediska svých životních zájmů. V České republice tak 

bude zdaněn pouze příjem ze zaměstnání (SZDZ umožní zdanění v článku 15, 

dle ZDP je příjem ze závislé činnosti uveden v § 22 odst. 1 písm. b) a jedná se o 

příjem ze zdrojů na území České republiky), celosvětové příjmy budou zdaněny 

ve Vietnamu při započtení daně zaplacené v ČR metodou prostého zápočtu. 

Poplatník bude opět odvádět zálohy na daň z příjmů ze mzdy dle § 38h ZDP, ale 

nebude mu umožněno v jednotlivých měsících uplatnit daňové zvýhodnění dle  

§ 35c ZDP, odstavec 5 tohoto ustanovení stanovuje jako kritérium pro uplatnění 

podmínku „90 %“. Možnost uplatnit daňové zvýhodnění bude mít poplatník 

pouze v rámci daňového přiznání, jenž je oprávněn podat – nejedná se tedy o 

povinnost jako u předcházející varianty. Podmínka „90 %“ je zde splněna 

(součet hrubých mezd za rok činí 150 000 Kč, celosvětové příjmy poplatníka 

činí 165 000 Kč, příjmy z ČR tvoří přibližně 90,91 % celosvětových příjmů 

poplatníka). Česká republika bude získávat příjmy z odvodů zdravotního a 

sociálního pojištění a příjem z výsledné daňové povinnosti poplatníka.  

 

d) Řešení této modifikace je velice podobné jako u varianty c), rozdíl je 

v nesplnění podmínky „90 %“, poplatník nemá možnost uplatnit daňové 

zvýhodnění, o které se zvýší jeho daňová povinnost vůči České republice. Test 

podmínky „90 %“: příjmy z ČR činí 150 000 Kč, příjmy celosvětové jsou 
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200 000 Kč, příjmy z ČR tvoří pouze 75 % celosvětových příjmů. ČR získá 

příjmy, které budou vyšší o neuplatněné daňové zvýhodnění oproti variantě c). 

 

Numerické vyjádření jednotlivých variant dokumentují následující tabulky. 

 

Tabulka 12: Výpočet čisté měsíční mzdy státního příslušníka Vietnamu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Výpočet měsíční čisté mzdy v Kč 

a) b) c) d) 

Hrubá mzda 25 000 25 000 25 000 25 000 

Sociální pojištění 6,5 % 1 625 1 625 1 625 1 625 

Zdravotní pojištění 4,5 % 1 125 1 125 1 125 1 125 

Základ daně pro výpočet zálohy 33 500 33 500 33 500 33 500 

Záloha na daň 5 025 5 025 5 025 5 025 

Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) 2 070 2 070 2 070 2 070 

Daňové zvýhodnění dle § 35c  2*1117 2*1117 --- --- 

Záloha na daň po uplatnění slev 721 721 2 955 2 955 

Čistá mzda 21 529 21 529 19 295 19 295 

 

Stejně jako u výše uváděných státních příslušníků, rozdíl v čisté mzdě je důsledkem 

uplatnění či neuplatnění daňového zvýhodnění dle § 35c ZDP. 

 

Tabulka 13: Výpočet daňové povinnosti státního příslušníka Vietnamu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Daňové přiznání poplatníka v Kč 

a) b) c) d) 

Příjmy dle § 6 300 000 280 000 150 000 150 000 

Dílčí základ daně § 6 402 000 375 200 201 000 201 000 

Dílčí základ daně § 9 25 000 25 000 --- --- 

Základ daně 427 000 400 200 201 000 201 000 

Daň dle § 16 64 050 60 030 30 150 30 150 

Započtení daně zaplacené v zahraničí 1 250 17 250 --- --- 

Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) 24 840 24 840 24 840 24 840 

Daňové zvýhodnění dle § 35c 26 808 26 808 26 808 --- 

Výsledná daňová povinnost (+) / Daňový bonus (-) 11 152 -8 868 -21 498 5 310 

Zaplaceno na zálohách 8 652 5 768 17 730 17 730 

Doplatek (+) / Přeplatek (-) 2 500 -14 636 -39 228 -12 420 

 

Nejvýhodnější variantou dle kritéria výsledné daňové povinnosti se zdá být varianta c), 

roli však sehrává doba výkonu zaměstnání 8 měsíců (při současném uplatnění slev a 

zvýhodnění na dani za celých 12 měsíců). V neprospěch této varianty však hovoří výše 

zaplacených záloh (opět vliv neuplatněného daňového zvýhodnění v měsíčním 

vyúčtování mzdy nerezidenta). 
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Zohlednění daně zaplacené v zahraničí metodou prostého zápočtu má stejný algoritmus 

výpočtu jako u dříve uváděných států, přičemž nyní je znázorněno zvlášť započtení 

daně pro varianty a) i b) – případy, kdy je poplatník rezidentem České republiky. 

 

Varianta a)  

Stanovení koeficientu: 25 000 / 427 000 * 100 = 5,85 % 

Limit pro uplatnění nároku na započtení daně zaplacené v zahraničí: 

5,85 % * 64 050 = 3 747 Kč 

Skutečně zaplacená daň ve Vietnamu147: 5 % z příjmů = 5 % * 25 000 = 1 250 Kč 

Započíst lze pouze částku 1 250 Kč, která byla skutečně odvedena ve Vietnamu 

z příjmů z pronájmu. 

 

Varianta b) 

Pro stanovení koeficientu je zapotřebí zohlednit i příjmy ze zaměstnání, které bylo ve 

Vietnamu vykonáváno a dle SZDZ je možné jej zdanit ve Vietnamu, koeficient pak 

vypadá následovně: 

132 200148 / 400 200 * 100 = 33,03 % 

Limit pro uplatnění nároku na započtení daně zaplacené v zahraničí: 

33,03 % * 60 030 = 19 828 Kč 

Skutečně zaplacená daň ve Vietnamu se skládá z daně z příjmů z pronájmu (1 250 Kč 

stejně jako u předchozí varianty) a daně z příjmů ze zaměstnání, jejíž výpočet vypadá 

následovně149: 20 % * 80 000 = 16 000 Kč 

Celková částka daně zaplacené ve Vietnamu činí 17 250 Kč. 

Započíst lze částku 17 250 Kč skutečně zaplacenou ve Vietnamu. 

                                                 
147 Sazby daně ve Vietnamu jsou progresivní, jsou odstupňovány zvlášť pro rezidenty a nerezidenty, 
zohledňuje se také druh příjmů. 
Vietnam Pocket Tax Book 2012. PwC [online]. Dostupné z: 
http://www.pwc.com/en_VN/vn/publications/2012/assets/PwC_Vietnam_Vietnam_Pocket_Tax_Book_20
12_English.pdf 
148 80 000 Kč mezd z Vietnamu je nutné pro účely zjištění českého základu daně navýšit o zdravotní a 
sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (v úhrnu 34 %), tzn. 80 000 * 1,34 = 107 200 Kč, k této 
částce je přičten příjem z pronájmu ve výši 25 000 Kč. 
149 Daň z příjmů ze zaměstnání je pro rezidenty Vietnamu stanovena progresivně, pro nerezidenty platí 
jednotná sazba daně 20 %. 
Vietnam Pocket Tax Book 2012. PwC [online]. Dostupné z: 
http://www.pwc.com/en_VN/vn/publications/2012/assets/PwC_Vietnam_Vietnam_Pocket_Tax_Book_20
12_English.pdf 
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Varianty a), b) znamenají finální řešení daňových povinností poplatníka, u variant c), d) 

však bude muset přiznat ke zdanění své celosvětové příjmy ve Vietnamu a daň 

zaplacenou v ČR si poté bude moci započíst. 

 

Následující tabulka zobrazuje příjmy, které získá Česká republika. Jako u ostatních 

státních příslušníků půjde o příjmy ze zdravotního a sociálního pojištění a výsledné 

daňové povinnosti poplatníka. 

 

Tabulka 14: Výpočet příjmů plynoucích České republice (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Výpočet příjmů České republiky v Kč 

a) b) c) d) 

SP srážené zaměstnanci (1625 Kč měsíčně) 19 500 13 000 9 750 9 750 

ZP srážené zaměstnanci (1125 Kč měsíčně) 13 500 9 000 6 750 6 750 

SP hrazené zaměstnavatelem (6250 Kč měsíčně) 75 000 50 000 37 500 37 500 

ZP hrazené zaměstnavatelem (2250 Kč měsíčně) 27 000 18 000 13 500 13 500 

Výsledná daňová povinnost poplatníka 11 152 -8 868 -21 498 5 310 

Příjmy státu celkem 146 152 81 132 46 002 72 810 

 

Rozdílné výše příjmů České republiky jsou důsledkem rozdílných dob, po které byl 

uvažovaný poplatník zaměstnán, relevantní srovnání dle stejné délky trvání jeho 

činnosti je u variant c) a d), kde se u c) projevuje možnost poplatníka využít daňového 

zvýhodnění, neboť splnil podmínku „90 %“. Stejně jako v předchozích příkladech platí 

zrcadlově opačná situace, nejvýhodnější řešení pro poplatníka je nejméně výhodné pro 

stát.  

 

Důsledky porušení zákona a ztráty zaměstnání 

Za porušení zákona hrozí státnímu příslušníkovi Vietnamu vyhoštění (§ 80 trestního 

zákoníku) nebo správní vyhoštění, u kterého záleží, v jaké „kategorii“ se daný cizinec 

nachází. Jde-li o rodinného příslušníka občana EU nebo cizince s trvalým pobytem na 

území České republiky, je výčet důvodů pro správní vyhoštění mnohem užší než u 

cizinců bez trvalého pobytu (tzn. pobývajících v České republice na základě 

dlouhodobého pobytu nebo dlouhodobého víza nad 90 dnů). 

V případě ztráty zaměstnání je také potřeba rozlišovat, o jaký pobyt cizince se jedná. 

Dávky v nezaměstnanosti může pobírat pouze uchazeč o zaměstnání s bydlištěm na 

území ČR, kterým se u Vietnamců myslí místo trvalého pobytu. Na rozdíl od tohoto 
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pravidla cizinec s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, který 

přijde o zaměstnání150 a ve lhůtě 60 dnů není vydáno nové povolení k zaměstnání, 

přichází o povolení k pobytu a jeho povinností je vycestovat z území České republiky. 

 

 

3.3 Zhodnocení aplikace analyzovaných vlivů a doporučení z něj 

vyplývající 

 

Prakticky bylo dokázáno, že státní příslušnost má vliv na administrativní požadavky 

kladené na cizince, přičemž největší diference jsou mezi zeměmi EU a tzv. třetími 

zeměmi.  

Naopak u sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění nemá státní příslušnost vliv, 

na všechny uvažované cizince byly uplatňovány české právní předpisy.  

Při zdanění rovněž není důležité, z jaké konkrétní země cizinec pochází, smlouvy o 

zamezení dvojího zdanění jsou koncipovány na podobných principech, u všech 

zmíněných byla použita jako metoda vyloučení dvojího zdanění prostý zápočet, což 

vedlo k minimálním rozdílům ve výsledcích. Diference vyplývaly z modifikací 

příkladů, které byly nastaveny tak, aby bylo nastíněno zdanění rezidenta České 

republiky, nerezidenta při zohlednění i abstrahování určitých úlev vyplývajících ze ZDP 

při splnění podmínky minima 90 % celosvětových příjmů pocházejících ze zdrojů na 

území České republiky. Právě splnění nebo nesplnění této podmínky se stalo klíčovým 

faktorem rozdílné výše zdanění poplatníka v ČR.  

Česká republika ve všech případech získávala odvody sociálního a zdravotního 

pojištění, jehož výše je v porovnání s výnosem z daňové povinnosti významnější. 

 

Jednoznačné doporučení vyplývající z aplikace podmínek je pro poplatníky podávat 

vždy daňové přiznání, což jim umožní uplatnit veškeré výhody, které nabízí ZDP, ať už 

se jedná o nezdanitelné části základu daně dle § 15 (které nebyly v příkladech 

uvažovány), nebo slevy na dani dle § 35ba ZDP a daňové zvýhodnění na vyživované 

děti žijící s poplatníkem v domácnosti dle § 35c ZDP.  

                                                 
150 Na základě důvodů vyjmenovaných v §§ 52 a) – e) a 56 zákoníku práce (např. rušení zaměstnavatele, 
nadbytečnost, okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem) 
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Toto opatření může být prospěšné i pro stát, ač se to tak nemusí zpočátku jevit. 

Nadměrné zdanění, jak bylo uvedeno výše, může mít vliv na ekonomickou aktivitu lidí, 

vidina vyšší úspory je může podporovat v rozhodování o přesunu do tzv. šedé 

ekonomiky a v takovém případě by stát nezískal žádné finanční prostředky. Umožněním 

podmínek určitých úlev pro legálně pracující má jistý výnos alespoň ze zdravotního a 

sociálního pojištění, který ve svém úhrnu činí 45 % z hrubé mzdy a je významnější 

položkou než samotná daň placená poplatníkem (z důvodu existence řady slev).  

 

 

3.4 Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

 

Jako další podklad pro návrhovou část byl vypracován dotazník, který se zabýval 

vztahem k riziku (je uveden v příloze č. 1). Dotazník obsahoval 8 otázek týkajících se 

pohlaví, věku respondentů a toho, zda jsou vůbec někdy ochotni porušit pravidla. 

Následně se zaměřil na výši měsíční mzdy, za kterou by byli dotazovaní ochotni 

vykonávat nelegální práci při rozdílných pravděpodobnostech odhalení. 

Dotazník byl zacílen na osoby v produktivním věku (15 – 64 let), zúčastnilo se jej 235 

respondentů a byl šířen elektronicky. Dotazovaní byli rozřazeni do 5 věkových skupin, 

přičemž jejich skladba, zastoupení a vztah k porušení pravidel byl následující: 

- 15 – 24 let: 148 respondentů (107 žen a 41 mužů); 

- 25 – 34 let: 54 osob (30 žen, 24 mužů); 

- 35 – 44 let: 12 zástupců (5 žen, 7 mužů); 

- 45 – 54 let: 14 dotázaných (8 žen, 6 mužů); 

- 55 – 64 let: 7 osob (5 žen, 2 muži).151 

 

Celkem 203 dotázaných přiznalo ochotu někdy porušit pravidla, 32 respondentů 

pravidla nikdy neporušuje.  

Zaměření se na mladé osoby nebylo náhodné, neboť jak vyplývá z průzkumů, právě 

mladí lidé migrují častěji, což je způsobeno rodinným stavem, starší ročníky se 

vyznačují vlastnictvím specifického lokálního know how, které je nepřenosné a nelze 

                                                 
151 Sedláček, D. Vztah k riziku (výsledky průzkumu). Vyplňto.cz [online]. Dostupné z:  
http://vztah-k-riziku.vyplnto.cz 
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jej uplatnit na zahraničním trhu práce. Mezi migrujícími roste podíl žen, zejména ze 

Slovenska a Ukrajiny, které se v České republice usazují dlouhodobě a trvale. Podíl žen 

na migrujících osobách je přibližně jedna třetina.152 

Naprostá většina dotazovaných byli Češi, kteří, jak bylo uvedeno již výše, mají větší 

averzi k riziku než 3 nejpočetněji zastoupené komunity cizinců v České republice. 

Tento fakt je korigován výší a důsledky možných postihů, v dotazníku byla jako sankce 

stanovena pokuta 100 000 Kč, cizincům však hrozí vyhoštění dle trestního zákoníku či 

správní vyhoštění dle zákona o pobytu cizinců. A protože migrace cizinců má zejména 

ekonomický podtext, vedl by nucený odchod z našeho území ke zhoršení jejich 

ekonomické i životní situace, takže sankce je pro ně daleko „tvrdší“ než pouze finanční 

pokuta.  

V případě kladné odpovědi na otázku týkající se porušení pravidel dostali respondenti 

celkem 5 otázek zabývajících se výší mzdy, kterou by požadovali za výkon nelegální 

práce, vždy při stejné výši sankce 100 000 Kč.  

 

Ve dvou případech (otázka 4 a 8) nebyla známa pravděpodobnost odhalení, cílem takto 

položených otázek bylo zjistit prvotní vztah respondentů k riziku bez dalších 

podkladových informací a ověření, zda respondenti odpovídali na otázky s rozmyslem. 

Výsledné odpovědi se v některých pásmech lišily v rozmezí 20 %, což může být 

znakem toho, že se účastníci nechali ovlivnit třemi vnořenými otázkami s uvedením 

míry pravděpodobnosti odhalení a začali uvažovat o problematice v souvislostech. 

 

Otázky 5 – 7 byly koncipovány tak, že byla známa pravděpodobnost odhalení, která se 

zvyšovala vždy o 10 % oproti výchozí variantě v otázce č. 5. Jako základní byla zvolena 

pravděpodobnost odhalení 12,5 procentního bodu, což odpovídá procentu 

zkontrolovaných ekonomických subjektů zaměstnávajících alespoň jednoho 

zaměstnance během roku 2012. K 31. 12. 2012 činil počet takových subjektů 

282 797.153 Za rok 2012 byl počet zkontrolovaných subjektů Státním úřadem inspekce 

                                                 
152 RÁKOCZYOVÁ, M. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v 
procesu sociální integrace. 2007. s. 62-63 
153 Veřejná databáze ČSÚ: Ekonomické subjekty podle počtu pracovníků. Český statistický úřad [online].  
Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?childsel0=1&cislotab=ORG9010UC&kapitola_id=6&voa=tabulka
&go_zobraz=1&childsel0=1&pro_1_43=CZ052 
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práce 35 577.154 Pro účely stanovení pravděpodobnosti v dotazníku byl uvažován 

předpoklad, že subjekt porušující právní předpisy je při kontrole odhalen. 

Pro každou hodnotu rizika155 bylo možné vybrat z celkem 5 pásem měsíční mzdy, 

kterou by dotazovaní požadovali. Tato pásma měla za cíl zachytit různé výchozí 

podmínky lidí – sociální prostředí, skutečné výdělky apod. Důležité je hledisko reakce 

na zvyšující se míru rizika, nikoliv prvotní výše požadované odměny.156 

Získané údaje zachycuje následující tabulka. 

 

Tabulka 15: Počet respondentů v jednotlivých pásmech (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

výsledků dotazníku) 

Pravděpodobnost odhalení v % 
Výše požadované mzdy v Kč 

Neznámá 12,5 13,75 15 Neznámá 

Méně než 20 000 21 12 13 12 21 

20 000 - 30 000 40 37 25 16 31 

30 001 - 40 000 41 50 54 48 36 

40 001 - 50 000 35 44 43 41 36 

Více než 50 000 66 60 68 86 79 

 

Z tabulky vyplývá, že je určitý stabilní počet respondentů, kteří by byli ochotni při 

všech uvedených pravděpodobnostech odhalení pracovat nelegálně za částku nižší než 

20 000 Kč, mají vztah k riziku  – zvyšující se riziko nemá vliv na výši požadované 

odměny. Takových osob je však rámcově jen 10 % při neznámé míře rizika a 6 % při 

známé pravděpodobnosti odhalení.  

Další přesuny mezi různými pásmy na základě rozdílné pravděpodobnosti odhalení 

vykazují trend v požadavku na vyšší odměnu, který je patrný zejména v úbytku 

respondentů s požadavkem na odměnu v rozmezí 20 000 – 30 000 Kč při měnící se 

hrozbě odhalení. V kategorii příjmů 30 001 – 40 000 a 40 001 – 50 000 Kč nejsou vidět 

větší rozdíly, projevují se zde přesuny z nižších požadovaných úrovní a přesuny mezi 

těmito skupinami navzájem.  

                                                 
154 Pokuty za nelegální práci vloni přesáhly 163 milionů. Aktuálně.cz [online]. Dostupné z: 
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=771866 
155 Hodnota rizika představuje součin dopadu rizika a pravděpodobnosti, že riziko nastane. V otázce č. 5 
byla hodnota rizika 12 500 Kč (sankce 100 000 Kč * 12,5%ní pravděpodobnost odhalení), v následujících 
otázkách se hodnota rizika zvyšovala vždy o 10 % oproti této základní variantě. 
156 Sedláček, D. Vztah k riziku (výsledky průzkumu). Vyplňto.cz [online]. Dostupné z:  
http://vztah-k-riziku.vyplnto.cz 
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Nejvýrazněji je vidět posun v kategorii požadavku na odměnu vyšší než 50 000 Kč, 

z níž vyplývá: 

- při růstu pravděpodobnosti odhalení z 12,5 procentního bodu na 13,75 

procentního bodu (tj. o 10 %) se zvýšil počet respondentů žádajících odměnu 

vyšší než 50 000 Kč o 8, tedy 13,3 %. Růst požadavku je zde nadproporcionální; 

- při růstu pravděpodobnosti odhalení z 12,5 procentního bodu na 15 procentních 

bodů (tj. o 20 %) se zvýšil počet respondentů žádajících odměnu vyšší než 

50 000 Kč o 26, což znamená nárůst o 43,3 %. Zde se averze k riziku projevuje 

nejvýrazněji. 

 

Vztahy mezi rizikem odhalení a počty respondentů s jednotlivými požadavky na 

odměnu jsou znázorněny i na následujícím grafu.  

Je z něj jasný trend zejména mezi pravděpodobností odhalení 12,5 % a 15 %, kdy 

v nižších kategoriích požadované odměny převažuje pravděpodobnost 12,5 %, následně 

se obě hodnoty vyrovnávají a v požadované částce nad 50 000 Kč dominuje 

pravděpodobnost odhalení 15 %. 
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Graf 2: Vztah mezi rizikem a požadovanou odměnou (Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků 

dotazníku) 
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3.5 Vlastní návrhy řešení 

 

Část návrhů je rozdělena dle subjektů tak, jak je rozděluje zákon o zaměstnanosti v § 3, 

tedy stát, zaměstnavatelé a zaměstnanci. 

 

3.5.1 Návrhy pro stát 

Stát je pro oblast zaměstnávání, ale i pro pobyt cizinců nejdůležitější institucí. Vytváří 

totiž legislativní podmínky, zaměstnavatelé a zaměstnanci se jim mohou pouze 

přizpůsobovat tak, aby mohli čerpat co nejvíce zákonem povolených výhod. 

Patrně největším problémem v této oblasti je nelegální zaměstnávání. Stát již některá 

opatření pro jeho potírání zavedl, jsou však pouze represivního charakteru – možnost 

zvýšení ukládaných pokut. Vzhledem k prokázané averzi k riziku je důležitá 

preventivní činnost, např. ve zviditelnění Státního úřadu inspekce práce v médiích, aby 

lidé věděli o existenci instituce tohoto typu, v proklamacích o plánovaném počtu a 

rozsahu kontrol – podobně jako je tomu u dopravně-bezpečnostních akcí, které se konají 

ve dnech očekávaného zvýšeného provozu na pozemních komunikacích.  

Další důležitou součástí uceleného plánu je pozitivní motivace lidí k výkonu legálního 

zaměstnání – využít trendu zvyšujícího se podílu cizinců, kteří se chtějí v České 

republice trvale usadit a zajistit podmínky nejen pro ně, ale i pro jejich rodiny – aby 

cizinec měl možnost chápat svoje odvodové povinnosti i v té rovině, že je mu za ně 

poskytováno něco hmatatelného. Nejsou tím myšleny pouze výplaty sociálních dávek, 

ale spíše umožnění podmínek pro sociální integraci do většinové společnosti. Její 

naplňování má přitom mnoho podob, ať už jde o výuku českého jazyka, přes poznávání 

kultur, z nichž cizinci pocházejí, orientaci cizinců ve společnosti, jejich ekonomickou 

soběstačnost až po jejich „uznávání“ většinovou společností, která potřebuje poznat 

jejich kulturu, aby se zbavila strachu z neznámého.157 

Naopak vyloučení přistěhovalců může vést postupně k vytváření jejich uzavřených 

komunit, v konečném důsledku pak i k ohrožení sociálního smíru.158 

 

                                                 
157 HOFSTEDE, G. a G. J. HOFSTEDE. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi 
kulturami a její důležitost pro přežití. 2007. s. 251 
158 RÁKOCZYOVÁ, M. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v 
procesu sociální integrace. 2007. s. 8 
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Skutečnost, že chápání cizinců na trhu práce je českými občany spíše negativní, 

potvrzují výsledky agentury STEM, publikované 30. dubna 2013. Vyplývá z nich, že 

přibližně 45 % lidí je výrazně vymezeno proti zaměstnávání cizinců.159 

Tento fenomén souvisí s překvalifikovaností zahraničních pracovníků, v roce 2008 

pracovalo 63 % mužů se středoškolským vzděláním a 10 % vysokoškoláků v pozicích, 

kde nebyla vyžadována žádná, nebo nižší kvalifikace, než kterou disponovali. To jen 

potvrzuje dříve uvedené tvrzení o tom, že cizinci jsou ochotni přijmout práci s horším 

ohodnocením, pracovními podmínkami i mírou seberealizace než tuzemští 

pracovníci.160  

Řešení tohoto problému spočívá ve změně chápání cizinců pouze jako zdroje 

nekvalifikované pracovní síly. Ta je možná pouze za předpokladu, že stát vytvoří 

dostatečně atraktivní podmínky pro p říchod kvalifikovaných pracovníků, přičemž 

v této oblasti byl již první krok udělán zavedením modrých karet, ale Česká republika 

není pro zahraniční odborníky tak lákavou destinací jako země západní Evropy či 

USA.161 

Vyšší životní standard v uvedených západních zemích je však lákavý i pro české občany 

– zejména studenty, kteří se od útlého věku učí alespoň jednomu světovému jazyku a 

mají tendence čím dál více cestovat do zahraničí, mnohdy se tam i plánují usadit, jak 

vyplývá z projektu MF DNES, který probíhal mezi středoškolskými studenty. Až 

šestina z nich plánuje svou budoucnost v zahraničí – i když mnozí z nich tento svůj 

záměr neuskuteční, potvrzuje to trend v migraci obyvatel mezi zeměmi.162 Případnou 

vzniklou mezeru na trhu práce by mohli zaplnit právě občané ze zemí již nyní nejvíce 

zastoupených imigrantů v České republice.  

I přes tvrzení studentů středních škol o zkorumpovanosti českého prostředí je v tomto 

ohledu dle organizace Transparency International Česká republika na 54. místě 

                                                 
159 Češi se zlobí: Cizinci nám berou práci. Novinky.cz [online]. Dostupné z: 
http://www.novinky.cz/ekonomika/300593-cesi-se-zlobi-cizinci-nam-berou-praci.html 
160 RÁKOCZYOVÁ, M. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v 
procesu sociální integrace. 2007. s. 68-69 
161 HORÁKOVÁ, M. Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice. 2008. s. 9 
162 Česko je zkorumpované, v cizině nám bude líp, myslí si středoškoláci. IDNES.cz [online]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/cesti-stredoskolaci-o-sve-budoucnosti-dhu-
/domaci.aspx?c=A130503_203716_domaci_ert 
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v celosvětovém žebříčku, zatímco Slovensku patří 62. pozice, Vietnamu 123. pozice a 

Ukrajině až 144. místo.163 

Dostatečně atraktivní podmínky pro kvalifikované cizince lze zajistit investicemi do 

výzkumných center, zřizovaných např. při vysokých školách, které umožní uplatnit 

cizincům dosažené vzdělání a jejich seberealizaci. Další možností je umožnění studia 

cizincům, což již ve školách běžně probíhá. Ovšem studium cizinců je většinou placené, 

neboť zdarma je pouze u výuky v českém jazyce. Podporou pro rozvoj kvalifikovaných 

cizinců by mohlo být odložené školné, kdy by absolvent začal splácet studium při 

dosažení určité úrovně výdělku – tím by byl motivován k práci ve vystudovaném oboru 

a využil by kvalifikace, kterou získal.  

 

V hmotném vyjádření získává stát z usazení se cizince a jeho legálního zaměstnání 

odvody zdravotního a sociálního pojištění ve výši 45 % z hrubé mzdy, což představuje 

ročně částku 43 200 Kč, je-li uvažována minimální mzda a 135 000 Kč při uvažované 

mzdě 25 000 Kč, která je přibližně shodná se skutečnou průměrnou hrubou mzdou 

v České republice. Pobývá-li zde cizinec trvale i se svou rodinou, dle většiny smluv o 

zamezení dvojího zdanění bude považován za rezidenta České republiky a bude zde 

zdaňovat veškeré své celosvětové příjmy. Tato situace je pro stát výhodnější než 

varianta, při které poplatník realizuje alespoň 90 % svých příjmů ze zdrojů na území 

České republiky, ale je nerezidentem využívajícím slev na dani a nezdanitelných částí 

základu daně dle ZDP.  

Do ekonomické oblasti spadají i další opatření, v oblasti agenturního zaměstnávání – tj. 

zprostředkování práce, nemají agentury povinnost zajistit vycestování cizinců ze třetích 

zemí v případě ztráty zaměstnání. Hrozí zde, že cizinec nemá dostatek finančních 

prostředků na vycestování a náklady pak hradí stát z veřejných rozpočtů. Vhodným 

nástrojem je povinnost agentury prokázat, že buď cizinec, nebo sama agentura má 

dostatek finančních prostředků na případné vycestování cizince.  

V rámci zdravotního pojištění platí pro cizince nutnost být pojištěni, buď v rámci 

veřejného zdravotního pojištění, anebo pojištění soukromého. U soukromého může 

vzniknout problém v případě, že je cizinec tzv. „nepojistitelný“ – v takovém případě 
                                                 
163 2012 Corruption Perceptions Index - Results. Transparency International - the global coalition 
against corruption [online]. c2012 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 
http://www.transparency.org/cpi2012/results 
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často udělí Česká republika cizinci trvalý pobyt z humanitárních důvodů a ten se tak 

stane státním pojištěncem.164 V rámci úspor na straně výdajů veřejných rozpočtů by 

byla vhodná snaha o co nejužší vymezení nepojistitelných osob, případně aby takové 

osoby vůbec definovány nebyly a pojišťovny pojišťovaly všechny. Toto opatření by 

však vyžadovalo změnu legislativy, zásah do podnikání soukromých subjektů a lze si 

obtížně představit, že by pojišťovny byly ochotné nechat si snižovat zisk. 

 

3.5.2 Návrhy pro zaměstnance 

Ekonomickým dopadům zaměstnanců pracujících v České republice byl věnován 

značný prostor v praktické části této práce, co se týče návrhů na optimalizaci jejich 

situace, jsou omezeni ve svých rozhodnutích tím, co jim umožní platná legislativa. 

V oblasti zdravotního a sociálního pojištění není prostor pro přílišnou optimalizaci, 

doporučit zaměstnancům lze vstup do tzv. II. pilíře důchodového pojištění za 

předpokladu, že mají zájem na snížení odvodů na sociální pojištění a chtějí si 

samostatně spořit na budoucnost právě touto formou. Je vhodné podotknout, že názory 

na tento instrument nejsou mezi ekonomy jednotné.165  

Opatření, které lze zahraničním zaměstnancům doporučit jednoznačně, je podání 

daňového přiznání. Pouze v jeho rámci je jim umožněno uplatnit nezdanitelné části 

základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění. Jak bylo dokázáno v praktické části, 

je pro cizince (nerezidenty) podání daňového přiznání v případě splnění podmínky 

uložené ZDP – tedy minimálně 90 % všech jejich celosvětových příjmů pochází ze 

zdrojů na území České republiky – velmi výhodné.  

Oproti tuzemským zaměstnancům se musí více informovat o podmínkách své daňové 

optimalizace. Za české občany může vypořádat jejich daňové záležitosti zaměstnavatel 

prostřednictvím ročního vyúčtování daně.  

 

S ohledem na prokázanou averzi k riziku a vysokou tvrdost dopadu rizika lze za další 

návrh pro cizince považovat obezřetnost v právních záležitostech a věnování 

dostatečné pozornosti potřebným povolením, ať už k pobytu či k zaměstnání, aby se 

                                                 
164 ČIŽINSKÝ, P. et al. Cizinecké právo. 2012. s. 278-279 
165 Vyplatí se druhý pilíř, nebo si raději spořit samostatně?. Měšec.cz [online]. Dostupné z: 
http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/vyplati-se-druhy-pilir-nebo-si-radeji-sporit-samostatne/ 
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nedostali do pozice, kdy budou zaměstnáváni nelegálně, z čehož jim plynou sankce 

finanční, ale zejména hrozící nucené opuštění území.  

 

V rámci sociální integrace vytváří stát podmínky, cizinci by měli být však také aktivní a 

snažit se začlenit do společnosti, zejména v těch případech, kdy se zde chtějí usadit 

trvale. Integrace je dlouhodobým procesem, cizinci přicházejí obvykle z tradičnějších 

kolektivistických společností do více individualistických. Po příchodu pak žijí „dvojím 

životem“ pokud jde o kulturu. V zaměstnání a při styku s místními obyvateli se musejí 

držet místních hodnot, doma se však snaží zachovat hodnoty a vztahové vzorce platné 

v zemi původu. Druhá generace – děti, které se narodily již v ČR nebo se sem dostaly 

časně, má hodnoty nastavené zčásti dle kultury svých rodičů, zčásti dle kultury jejich 

nové domovské země. Až teprve třetí generace je obvykle zcela integrována do 

většinové společnosti a rozpoznat se tito čeští obyvatelé dají jen dle neobvyklého jména 

a příjmení.166 

Při dočasném pobytu z ekonomických důvodů je pochopitelné, že se snaží vydělat si co 

nejvíce finančních prostředků a nemají potřebu se integrovat do většinové společnosti. 

 

3.5.3 Návrhy pro zaměstnavatele 

Vzhledem k výši sankcí hrozících za nelegální práci lze zaměstnavatelům doporučit 

vyhýbání se nelegálnímu zaměstnávání, neboť sankce až do výše 10 mil. Kč může být 

pro malé, ale i střední podniky doslova likvidační. Z ekonomického hlediska není rozdíl 

mezi zaměstnáváním českých a zahraničních pracovníků, za obě skupiny zaměstnanců 

je zaměstnavatel povinen odvádět sociální a zdravotní pojištění.  

Při zvažování možnosti zaměstnávat cizince by se měli spíše zaměřit na možnost 

využití potenciálu zahraničních zaměstnanců, neboť zde jsou patrně největší rezervy a 

kvalifikace cizinců není zpravidla plně využita. 

Jako prvotní příčina se jeví nízká role zaměstnavatelů v procesu integrace cizinců, důraz 

na tyto činnosti je u zaměstnavatelů kladen na zahraniční pracovníky v odborných a 

řídících pozicích. U ostatních pozic zaměstnavatelé nepociťují potřebu angažovat se.167 

                                                 
166 HOFSTEDE, G. a G. J. HOFSTEDE. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi 
kulturami a její důležitost pro přežití. 2007. s. 252-253 
167 RÁKOCZYOVÁ, M. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v 
procesu sociální integrace. 2007. s. 110 
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Avšak situaci by mohla zlepšit opatření, která nejsou příliš nákladná – např. zajistit kurz 

českého jazyka na pracovišti, kterého by se účastnili zahraniční zaměstnanci. Špatná 

znalost jazyka byla již výše zmíněna jako faktor zamezující prosazení se členů týmu, i 

přesto, že mohou být většími odborníky než jejich kolegové. 

Při abstrahování od problémů nelegálního zaměstnávání by právě plné využití 

potenciálů zahraničních pracovníků mělo vyvážit zvýšené administrativní požadavky na 

jejich zaměstnávání a překonání možných prvotních bariér (porozumění, způsob 

komunikace, získání důvěry). 

 

V oblasti zájmu o zaměstnávání občanů z EU a EHP lze zaměstnavatelům doporučit 

využití služeb EURES, které jsou bezplatné a mohou jim pomoci při výběru 

nejvhodnějších kandidátů na hledanou pracovní pozici. 
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Závěr 

 

Diplomová práce se zabývala problémy, které mohou vzniknout při zaměstnávání 

cizinců v České republice, přičemž důraz byl kladen zejména na otázky kulturní, 

finanční, daňové a trestně-právní. 

 

V teoretické části práce byly objasněny základní pojmy vztahující se k zaměstnávání, 

jako zaměstnavatel a účastníci právních vztahů. Dále byl definován pojem cizinec dle 

několika zákonů české právní úpravy, stručně definována Evropská unie a Evropské 

hospodářské společenství. Objasněn byl pojem daň a její funkce, základní pojmy 

vztahující se k této problematice, byla popsána daňová soustava v České republice. Dále 

byl popsán trh práce s faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku po práci, obecné 

vývojové trendy na trhu práce. Nastíněna byla problematika nezaměstnanosti, jejího 

měření a druhů s následnými vývojovými tendencemi v Evropské unii a v České 

republice. 

 

Druhá část práce se věnovala analýze problémů, které mohou vzniknout při 

zaměstnávání cizinců. Uvedeny byly výhody i nevýhody tohoto procesu, se zaměřením 

na kulturní odlišnosti.  

Byly vymezeny podmínky zaměstnávání cizinců, jejich legálního pobytu, povinnosti 

zaměstnavatele při záměru zaměstnávat cizí státní příslušníky a jeho následné realizaci. 

Zkoumány byly i ekonomické dopady, přičemž u zdanění nebyl zjištěn vliv státní 

příslušnosti, neboť český zákon o daních z příjmů se řídí kritériem rezidence. Ani 

sociální pojištění není odlišné při zaměstnávání českých státních příslušníků a cizinců, 

silně se zde promítá vliv unijního práva, případně dvoustranné smlouvy o sociálním 

zabezpečení. Oblast zdravotního pojištění však vykazuje jisté rozdíly, cizinci musejí být 

zdravotně pojištěni, což lze zajistit buď účastí na veřejném zdravotním pojištění 

v případě jejich zaměstnání, nebo sjednáním soukromého zdravotního pojištění. 

Zdravotní pojištění je tak jedinou výraznější překážkou kladenou na stranu cizince při 

záměru pobývat na území České republiky v případě, že není účasten veřejného 

zdravotního pojištění. 
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Analyzovány byly dopady trestných činů a přestupků spáchaných cizími státními 

příslušníky, sankce jsou výraznější než pro české občany, neboť v určitých případech 

hrozí cizincům nucené opuštění České republiky (trest vyhoštění dle trestního zákoníku, 

správní vyhoštění dle zákona o pobytu cizinců). 

 

V praktické části byly nejprve sledovány trendy ve vývoji v počtu cizinců a jejich 

ekonomické aktivitě na území České republiky. Nejvýrazněji zastoupenými cizinci jsou 

státní příslušníci Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu. Současně jsou také ekonomicky 

nejaktivnější.  

Z tohoto důvodu byly na tyto občany aplikovány vlivy analyzované v předchozí části 

práce a na konkrétních příkladech demonstrováno jejich zdanění, odvody zdravotního a 

sociálního pojištění, vypočtena čistá měsíční mzda. Následně byl nastíněn i pohled za 

celé zdaňovací období při využití či nevyužití možností daňové optimalizace v rámci 

daňového přiznání a pohled České republiky – tedy příjmy realizované prostřednictvím 

odvodů zdravotního a sociálního pojištění. 

Další součástí praktické části bylo vyhodnocení dotazníku zabývajícího se vztahem lidí 

k riziku, kterého se zúčastnilo 235 respondentů, převážně v mladších věkových 

kategoriích. Otázky byly směřovány do pracovněprávní oblasti a jejich koncepce se 

zabývala výší mzdy, kterou by dotazovaní požadovali v případě, že by byli ochotni 

vykonávat nelegální práci při různých pravděpodobnostech rizika odhalení při shodné 

sankci v podobě pokuty 100 000 Kč. Z výsledků dotazníku vyplynula averze k riziku u 

většiny dotazovaných. 

Návrhová část byla rozdělena pro jednotlivé subjekty v chápání zákona o 

zaměstnanosti, tj. pro stát, zaměstnance a zaměstnavatele. Stát byl identifikován jako 

nejvýznamnější subjekt stanovující podmínky pro zaměstnávání, měl by se zaměřit na 

preventivní činnost a pozitivní motivaci lidí k legálnímu zaměstnávání, které mu 

v hmotném vyjádření přináší výnos z odvodů zdravotního a sociálního pojištění ve výši 

45 % hrubé mzdy zaměstnanců. Přínos z daňového výnosu je zde nižší z důvodu 

existence množství daňových úlev, jako např. nezdanitelné části základu daně, slevy na 

dani a daňová zvýhodnění. Integrace a změna chápání cizinců jako nekvalifikované 

pracovní síly vytvořením podmínek pro příchod kvalifikovaných pracovníků je důležitá, 

neboť právě cizinci by mohli v budoucnu zaplnit možnou mezeru na trhu práce 
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v případě migrace českých občanů do zahraničí. Zaměstnaný cizinec má omezené 

možnosti jak celkově optimalizovat svoji aktivitu. V oblasti odvodů zdravotního a 

sociálního pojištění má stejné podmínky jako český zaměstnanec. Daňovou optimalizaci 

může provést prostřednictvím podání daňového přiznání, v němž může využít úlev 

plynoucích ze zákona o daních z příjmů. Vzhledem k prokázané averzi k riziku by měl 

být zaměstnanec obezřetný v právních záležitostech, aby se nedostal do oblasti 

nelegálního zaměstnávání, např. provozování tzv. švarcsystému, za což by mu hrozilo 

nucené opuštění České republiky. Cizincům lze doporučit aktivní přístup při integraci, 

který umožní rychlejší začlenění a usnadní mu přijetí většinovou společností. 

Zaměstnavatelé by vzhledem k výši pokut, které jsou pro mnohé likvidační, měli využít 

plně potenciálu, který cizinci představují – ať už jde o jejich kvalifikaci, zkušenosti, 

znalosti prostředí na zahraničních trzích. Dále lze zaměstnavatelům doporučit využívat 

bezplatné služby EURES při hledání zaměstnanců v zemích EU a EHP. 
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Příloha č. 1 – Vzor dotazníku 

Dobrý den, jsem studentem posledního ročníku navazujícího magisterského studia a pro 

účely závěrečné práce Vás prosím o vyplnění dotazníku zaměřeného na vztah k riziku. 

Výsledky dotazníku budou veřejně dostupné na serveru Vyplňto.cz 

Dotazník je určen pro všechny respondenty ve věku 15 - 64 let. 

1. Vaše pohlaví? 

muž 

 žena 

 

2. Váš věk? 

15 - 24 let 

 25 - 34 let 

 35 - 44 let 

 45 - 54 let 

 55 - 64 let 

 

3. Jste ochotni někdy porušit pravidla? 

ano 

 ne 

 

 

 

 

 

 

 



    

4. Jak velká by musela být měsíční odměna, za niž byste byli ochotni vykonávat 

nelegální práci (např. bez pracovní smlouvy) za předpokladu, že neznáte 

pravděpodobnost odhalení, ale víte, že sankce je maximálně 100 000 Kč? 

méně než 20 000 Kč 

 20 000 - 30 000 Kč 

 30 001 - 40 000 Kč 

 40 001 - 50 000 Kč 

 více než 50 000 Kč 

 

5. Jak velká by musela být měsíční odměna, za niž byste byli ochotni vykonávat 

nelegální práci (např. bez pracovní smlouvy), když víte, že úřady provádějí kontrolu 

přibližně u 12,5 % subjektů a sankce je maximálně 100 000 Kč? 

méně než 20 000 Kč 

 20 000 - 30 000 Kč 

 30 001 - 40 000 Kč 

 40 001 - 50 000 Kč 

 více než 50 000 Kč 

 

6. Jak velká by musela být měsíční odměna, za niž byste byli ochotni vykonávat 

nelegální práci (např. bez pracovní smlouvy), když víte, že úřady provádějí kontrolu 

přibližně u 13,75 % subjektů a sankce je maximálně 100 000 Kč? 

méně než 20 000 Kč 

 20 000 - 30 000 Kč 

 30 001 - 40 000 Kč 

 40 001 - 50 000 Kč 

 více než 50 000 Kč 

 



    

7. Jak velká by musela být měsíční odměna, za niž byste byli ochotni vykonávat 

nelegální práci (např. bez pracovní smlouvy), když víte, že úřady provádějí kontrolu 

přibližně u 15 % subjektů a sankce je maximálně 100 000 Kč? 

méně než 20 000 Kč 

 20 000 - 30 000 Kč 

 30 001 - 40 000 Kč 

 40 001 - 50 000 Kč 

 více než 50 000 Kč 

 

8. Jak velká by musela být měsíční odměna, za niž byste byli ochotni vykonávat 

nelegální práci (např. bez pracovní smlouvy), kdybyste neměli informace o úspěšnosti 

odhalování této činnosti ze strany státních orgánů a maximální pokuta je 100 000 Kč? 

méně než 20 000 Kč 

 20 000 - 30 000 Kč 

 30 001 - 40 000 Kč 

 40 001 -50 000 Kč 

 více než 50 000 Kč 

 

 


