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Abstrakt 

Tato bakaláUská práce je zamEUena na oblast zamEstnávání a zdaOování cizinc] v České 

republice pocházejících z tUetích zemí, konkrétnE Ukrajiny. Zabývá se vysvEtlením 

teoretických východisek a vymezením základních právních pUedpis] upravující danou 

oblast.  NáslednE jsou zde vymezeny povinnosti pro zamEstnance i zamEstnavatele, které 

vyplývají z pracovnEprávního vztahu a uvedeny základní principy zdanEní cizinc] 

nerezident]. 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the system of employment and taxation of foreigners 

in the Czech Republic. Foreigners coming from third countries specifically from Ukraine. 

Bachelor thesis deals with the explanation of the theoretical basics and the definition of 

the legal regulations governing this area. The obligations for employees and employers 

resulting from the employment relationship and the principles of taxation of 

nonresidents are defined subsequently. 
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ÚVOD 

Česká republika a další rozvinuté zemE se v posledních letech stávají cílovou zemí  

pro migrující cizince. D]vody, které vedou imigranty k tomuto kroku, m]žou být nejen 

snaha o zlepšení ekonomické situace, nové zázemí, stabilita, ale i útEk pUed politickou 

situací či náboženskými názory. Nebývalý nár]st počtu cizinc] na území České republiky 

je však z velké části tvoUen cizinci, jenž míUí na naše území za prací. 1 

V současné dobE ekonomického r]stu se zamEstnávání cizinc] stává bEžnou realitou  

a v souvislosti se situací na trhu práce v mnoha pUípadech i nutností. NezamEstnanost 

v České republice dosahuje v současné dobE rekordnE nízkých hodnot, a naopak 

pracovních míst stále pUibývá. Velké množství českých podnik] tak shání novou pracovní 

sílu a často se potýkají s nedostatkem tuzemských zamEstnanc] a nedaUí se jim tedy tyto 

vybrané pozice zajistit. Tento problém se mnoho z nich snaží vyUešit zamEstnáváním 

cizinc].  

Četnost zamEstnávání cizích státních pUíslušník se zvyšuje i v d]sledku postupující 

globalizace ekonomických vztah] v podnikatelské sféUe. R]st absolutního počtu cizinc] 

i jejich podílu v populaci není zUejmE u konce a v následujících letech pravdEpodobnE 

poroste. Hodnota legálnE žijících cizinc] vystoupala za rok 2016 na bezmála 4ř3 500, 

jedná se o nejvyšší počet v historii České republiky. 2 

Práce je zamEUena na ukrajinskou migrační komunitu, která je jedna z nejpočetnEjších 

v ČR 3. Ukrajinci nyní tvoUí a zUejmE i nadále budou na českém trhu práce již trvalou 

konstantu. PUestože úroveO vzdElání Ukrajinc] vEtšinou nekoresponduje s typem 

vykonávané práce u nás, jelikož často tito lidé p]sobí v nekvalifikovaných a pro české 

občany ne pUíliš žádaných oborech, jejich zájem o práci u nás neustále roste. Ukrajinští 

pracovníci jsou oproti českým občan]m z pohledu zamEstnavatel] hodnoceni jako 

výraznE flexibilnEjší a pUizp]sobivEjší. 4 

                                                 
1 DRBOHLAV, D. Ukrajinská komunita v České republice, s. 89. 
Cizinci: PUehledy. Český statistický úUad [online]. Praha [cit. 2017-09-20]. 
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/ciz_prehledy-01702 
2 Cizinci: Počet cizinc]. Český statistický úUad [online]. Praha [cit. 2017-09-20].  
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu 
3 Tamtéž. 
4 DRBOHLAV, D. Ukrajinská komunita v České republice, s. 89-97. 

https://www.czso.cz/csu/cizinci/ciz_prehledy-01702
https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu


12 
 

ZamEstnávání cizinc] s sebou však pUináší zvýšenou administrativu na stranE 

zamEstnavatele i zamEstnance samého. Neexistuje jednotný právní kodex, který by tuto 

oblast reguloval, ba naopak právních pUedpis] upravující danou problematiku je mnoho, 

jsou r]znE roztroušeny a bývá složité se v této právní úpravE vyznat. Tato skutečnost, 

aktuálnost tématu, možnost ucelit téma a proniknout do dané problematiky se pro autorku 

práce staly podnEtem pro zpracování bakaláUské práce na toto téma. 

Teoretická část práce je zamEUena na vymezení právní úpravy upravující zamEstnávání  

a zdaOování cizinc], dále vymezuje nezbytné pojmy s tématem souvisejícími a nutnými 

pro pochopení dalších souvislostí. Dále se v teoretické rovinE vEnuji zamEstnávání  

a zdaOování cizinc] s odkazem na současnou právní úpravu, pojednávající  

o povinnostech pro zamEstnance i zamEstnavatele. Tato část poslouží k vytvoUení 

teoretických východisek k zadanému tématu.  

KonkrétnEjší zamEUení na cizince z Ukrajiny a procesu jejich zamEstnávání a zdaOování 

je úkolem další části práce. S cílem popsat tento proces vytvoUím schéma, jak postupovat 

pUi zamEstnávání zamEstnanc] z tUetí zemE a v posledním úseku části práce  

se zamEUím na konkrétní pUíklad, kdy teoretické poznatky budou aplikovány  

na pUípadu. Následovat bude následovat návrh Uešení postupu a výpočet daOové 

povinnosti. 
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1 CÍL ů METODIKů PRÁCE 

Hlavním cílem práce je navrhnout, jak postupovat pUi zamEstnávání a zdaOování cizinc] 

v České republice. D]raz v procesu zamEstnávání a zdaOování cizinc] je kladen na situaci 

zamEstnání zamEstnanc] z tzv. tUetích zemí, jmenovitE z Ukrajiny. 

Dílčí cíle práce jsou následující: 

- Popsat současnou právní úpravu problematiky týkající se zamEstnávání a zdaOování 

cizinc] a vymezit základní pojmy prolínající se v daném tématu. 

 

- Dále identifikovat a systematizovat z právní úpravy vyplývající povinnosti  

pro zamEstnavatele pUi zamEstnávání cizinc] a pro cizince, jenž chtEjí v České 

republice pracovat. 

 

- V praktické části na modelovém pUíkladu aplikovat právní úpravu týkající  

se zamEstnávání a zdaOování cizince z Ukrajiny. U pUípadu bude popsána výchozí 

situace poplatníka a na základE této situace následnE budou uvedeny vyplývající 

povinnosti a výpočet daOové povinnosti poplatníka.  

 

- V rámci hlavního cíle bude v dané problematice zamEstnávání a zdaOování poplatníka 

stanovena metodika postupu v konkrétním pUípadE. Pro lepší orientaci a pUehlednost 

vytvoUen pUehled a návod, jak postupovat. Hlavním pUínosem práce bude ucelení  

a zpUehlednEní dané problematiky v jeden celek, jenž bude systematizovat 

nejd]ležitEjší povinnosti pro zamEstnavatele a cizince v procesu zamEstnávání 

zamEstnanc] z tUetích zemí. 

Pro zpracování bakaláUské práce byly použity metody abstrakce, analýzy, syntézy  

a komparace. Abstrakce se vyznačuje v oddElení nepodstatné náležitosti a zabývání se 

pouze podstatnými vlastnostmi a vztahy. Rozsah oblasti, již se problematika dotýká, je 

široký a za pomocí metody abstrakce se v práci nebudu zabývat specifickými  

a výjimečnými pUípady. Metoda analýzy spočívá v rozložení zkoumaného celku na 

jednotlivé části. Tento proces rozkladu umožní poznat jednotlivé dílčí části celého 

procesu. Metoda analýzy je uplatnEna na modelovém pUíkladu, kdy jsou jednotlivé části 
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rozebrány a na základE toho analyzovány možné zp]soby Uešení.  Metoda syntéza, která 

sjednocuje a sumarizuje jednotlivé poznatky ze všech částí práce. Na závEr metoda 

komparace spočívá ve srovnávání a umožOuje na jeho základE vyvozovat závEry. 5 

                                                 
5 POKORNÝ, J. ÚspEšnost zaručena, s. 48-49. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

Pro účely této práce je nejprve nutné vymezit formální prameny práva upravující proces 

zamEstnávání a zdaOování cizinc] a následnE klíčové pojmy prolínající se danou oblastí. 

S odkazem na právní pUedpisy následnE vymezit vyplývající povinnosti pro zamEstnance 

i zamEstnavatele. 

2.1 Právní úprava 

Samotný pojem pramen práva nabývá nEkolika význam], pro účely této práce budu 

vycházet z pramene práva ve smyslu formálního pramene práva. Oblast zamEstnávání  

a zdanEní cizinc] je upravena nejen vnitrostátním právem, ale zároveO je regulována 

právem mezinárodním či unijním právem.  

Na mezinárodní úrovni Česká republika v dané oblasti uzavUela Uadu mezinárodních 

smluv, které mohou být bu@ dvoustranné, nebo mnohostranné smlouvy. Podle Ústavy 

ČR článku 10 jsou vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal souhlas 

Parlament ČR a jimiž je ČR vázána, součástí českého právního Uádu. Dále je v tomto 

článku stanovena aplikační pUednost mezinárodních smluv pUed vnitrostátními pUedpisy. 
6 Na úrovni mezinárodního práva se za jeden ze základních dokument] z kategorie 

mnohostranných dohod pro oblast zamEstnávání cizinc] považuje Mezinárodní pakt  

o hospodáUských, sociálních a kulturních právech Ědále jen „Pakt“ě 7. Pakt je součástí 

právního Uádu ČR, podepsán byl v roce 1ř6Ř a ratifikován roku 1ř75 8.  Pakt vymezuje 

základní právo na práci v článku 6, které zahrnuje: „právo každého na pUíležitost 

vydElávat si na živobytí svojí prací, kterou si svobodnE vybere nebo pUijme.“ 9 NáslednE  

v článku 7 jsou obsažena dílčí oprávnEní zajiš[ující právo „každého človEka  

na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky.“ 10 Dle článku 2 se smluvní státy 

                                                 
6 Ústavní zákon č. 1/1řř3 Sb., Ústava České republiky   
7 Vyhláška ministra zahraničních vEcí č. 120/1ř76 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických 
právech a Mezinárodním paktu o hospodáUských, sociálních a kulturních právech 
8 BECKER, U. a M. ŠTEFKO. Práva na práci občan] tUetích stát] z pohledu ČR a SRN, s. 36. 
9 Čl. 6 Vyhláška ministra zahraničních vEcí č. 120/1ř76 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 
politických právech a Mezinárodním paktu o hospodáUských, sociálních a kulturních právech 
10 BECKER, U. a M. ŠTEFKO. Práva na práci občan] tUetích stát] z pohledu ČR a SRN, s. 39. 
Čl. 7 Vyhláška ministra zahraničních vEcí č. 120/1ř76 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 
politických právech a Mezinárodním paktu o hospodáUských, sociálních a kulturních právech  
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zavazují realizovat práva formulovaná v Paktu bez jakéhokoliv rozlišování podle rasy, 

barvy, národnosti, pohlaví atd. NáslednE je zde uvedeno možnost rozvojových zemí určit 

rozsah hospodáUských práv stanovených v Paktu pro cizí státní pUíslušníky. 11 

ZamEstnání občan] z Ukrajiny na území České republiky probíhá na základE Ujednání 

mezi Ministerstvem práce a sociálních vEcí České republiky a Ministerstvem práce 

Ukrajiny o spolupráci v oblasti práce a zamEstnanosti z roku 1996 12. Dohoda se vztahuje 

na občany České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a občany 

Ukrajiny s trvalým pobytem na území Ukrajiny, kteUí budou zamEstnáni na území státu 

druhé smluvní strany. Dvoustranná smlouva uzavUená mezi dvEma smluvními státy  

se zamEUuje v na vzájemnou spolupráci v oblasti zamEstnávání a umožnEní výkonu práce 

na území druhého smluvního státu.  

V oblasti sociálního zabezpečení vzniklo mezi ČR a Ukrajinou nEkolik dvoustranných 

dohod. Klíčovou je smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním 

zabezpečení, upravuje poskytování penEžitých dávek d]chodového a nemocenského 

pojištEní, pohUebného, dávek v nezamEstnanosti a pUídavk] na dEti. Vztahuje se na české 

a ukrajinské občany, kteUí podléhají právním pUedpis]m smluvních stát]. ZároveO tEmto 

osobám zajiš[uje rovné zacházení pUi používání právních pUedpis] v druhém státu. 13 

Vyloučení dvojího zdanEní a zabránEní daOovým únik]m v obou smluvních státech vedlo 

k uzavUení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího 

zdanEní a zabránEní daOovému úniku v oboru daní z pUíjmu a z majetku 14, která vstoupila 

v platnost dne 20. 4. 1999 a Protokol 15 upravující Smlouvu mezi vládou České republiky 

a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanEní. 

                                                 
11 Čl. 2 Vyhláška ministra zahraničních vEcí č. 120/1ř76 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 
politických právech a Mezinárodním paktu o hospodáUských, sociálních a kulturních právech 
12 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č.  67/1řřř Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky 
a vládou Ukrajiny o vzájemném zamEstnávání občan§ České republiky a občan] Ukrajiny 
13 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a 
Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
14 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 103/1řřř Sb., o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky 
a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanEní a zabránEní daOovému úniku v oboru daní z pUíjmu 
15 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 12/2016 Sb. m. s. o sjednání Protokolu, který upravuje smlouvu 
mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanEní a zabránEní daOovému úniku 
v oboru daní z pUíjmu a z majetku 
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Právo EU neupravuje pouze zamEstnávání občan] z členských stát], ale vztahuje se i na 

cizince z tzv. tUetích zemí. Podpora legální migrace na evropské úrovni za účelem 

zamEstnání je realizována pUijetím pUíslušných smErnic. Jedná se napUíklad o smErnice 

EU o jednotném postupu vyUizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci 16,  

či smErnice EU o podmínkách pro vstup a pobyt občan] z tUetích zemí 17. 

Možnost ČR regulovat zamEstnávání občan] ze zahraničí vychází z ústavního poUádku 

ČR, konkrétnE z čl. 26 Listiny základních práv a svobod. Celý článek obecnE vymezuje 

základní právo na zamEstnání a klíčové sdElení odstavce 4 tohoto článku, jež umožOuje 

stanovit pro cizince odchylnou úpravu. Vnitrostátní právní úprava problematiky zdanEní 

a zamEstnání cizinc] je roztUíštEná do nEkolika právních pUedpis]. Práce se bude zabývat 

a vycházet z právních pUedpis] z oblasti zdanEní, zamEstnávaní, zdravotního pojištEní  

a sociálního zabezpečení cizinc].18 

Oblast zdaOování cizinc] je regulována zejména zákonem č. 5Ř6/1řř2 Sb.,  

o daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „ZDP“ě.   

ObecnE podmínky vstupu cizince na území České republiky a jednotlivá pobytová 

oprávnEní cizinc] upravuje zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České 

republiky a o zmEnE nEkterých zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „ZoPC“ě 

a zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. 

ZamEstnávání cizinc] ze zahraničí na území České republiky upravuje zákon  

č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „ZoZ“ě. Zákon 

č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání, ve znEní pozdEjších pUedpis]. Zákon  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „ZP“ě obsahuje 

úpravu z oblasti pracovnEprávních vztah] mezi zahraničním zamEstnancem a tuzemským 

zamEstnavatelem pUi výkonu zamEstnání na území ČR. 

                                                 
16 SmErnice Evropského parlamentu a Rady 2011/řŘ/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu      
vyUizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní pUíslušníky 
tUetích zemí a o společném souboru práv pracovník] ze tUetích zemí oprávnEnE pobývajících v nEkterém 
členském státE. 
17 SmErnice Rady 200ř/50/ES ze dne 25. kvEtna 200ř o podmínkách pro vstup a pobyt státních pUíslušník] 
tUetích zemí za účelem výkonu zamEstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. 
18 Zákon č. 2/1řř3 Sb. - Listina základních práv a svobod 
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Zdravotní pojištEní a sociální zabezpečení cizinc] upravují právní pUedpisy ČR, jedná 

se o zákon č. 5Řř/1řř2 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pUíspEvku na státní 

politiku zamEstnanosti, ve znEní pozdEjších pUedpis], Zákon č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádEní sociálního zabezpečení, zákon č. 4Ř/1řř7 Sb., o veUejném 

zdravotním pojištEní, ve znEní pozdEjších pUedpis]. V neposlední UadE zákon č. 5ř2/1řř2 

Sb., o pojistném na veUejné zdravotní pojištEní, ve znEní pozdEjších pUedpis].  

2.2 Teoretické pojmy 

V této kapitole je uvedena podstatná část základních pojm], které je nutné si vymezit,  

a jež jsou klíčové pro pochopení dané tématiky.  

 Poplatník danE 

Jedná se o osobu, která nese daOovou povinnost a jejíž pUíjmy, majetek nebo úkony jsou 

dani pUímo podrobeny. Podle ZDP rozlišujeme poplatníky danE z pUíjmu fyzických osob 

uvedených v § 2 a poplatníky uvedené v § 17 poplatníky danE z pUíjm] právnických  

osob. 19 

 Plátce danE 

Plátcem danE je osoba, která správci danE odvádí daO či zálohu na daO, které jsou vybrány 

od jiných poplatník] nebo jiným poplatník]m sraženy, nebo úhradu na zajištEní danE pod 

vlastní majetkovou odpovEdností.20 

 DaOový rezident 

Pro daOové účely se daOovým rezidentem daného státu rozumí ten poplatník, který má 

neomezenou daOovou povinnost v]či tomuto státu. DaOová povinnost tohoto poplatníka 

se vztahuje nejen na pUíjmy plynoucí z tuzemska, tak i na pUíjmy plynoucí ze zahraničí.  

                                                 
19 SOJKA, V. Mezinárodní zdanEní pUíjm]. Smlouvy o zamezení dvojího zdanEní a zákon o daních 
z pUíjm], s. 2. 
20 Tamtéž. 
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Ve starších smlouvách o zamezení dvojího zdanEní se lze také setkat s označením osoba 

s daOovým domicilem v určitém státu. 21 

Zákon definuje v § 2 odst. 2 ZDP daOového rezidenta jako fyzickou osobu, která má na 

území ČR bydlištE nebo se zde obvykle zdržují ve smyslu, že poplatník v ČR pobývá 

alespoO 1Ř3 dn] v daném kalendáUním roce. Za bydlištE je považováno místo, kde se 

nachází poplatník]v stálý byt a má v úmyslu se zde trvale zdržovat. 22 

 DaOový nerezident 

Poplatník, jenž má omezenou daOovou povinnost v]či danému státu. DaOová povinnost 

se vztahuje pouze na pUíjmy ze zdroj] na území daného státu. 23 DaOový nerezident je 

v ZDP vymezen negativnE a považuje se za nEj osoba, která nesplOuje kritéria pro 

daOového rezidenta. 

 Cizinec 

Fyzická osoba, která není státním občanem ČR ani občanem EU je podle ZoPC  

cizincem 24. Oblast definice cizince zužuje ZoZ, podle kterého se za cizince nepovažuje 

občan EU, Evropského hospodáUského společenství a Švýcarska a rodinní pUíslušníci  

a ani rodinný pUíslušník občana ČR, který není státním pUíslušníkem ČR, ani jiného 

členského státu EU. 25 Podle tohoto zákona mají tyto osoby v pracovnEprávních vztazích 

upravených tímto zákonem stejné právní postavení jako občan ČR 26. Za cizince je mimo 

jiné považován občan bez státního občanství. V den 1. ledna 2014 vstoupil v platnost 

nový zákon o státním občanství České republiky. Jedna z nejzásadnEjších zmEn tohoto 

zákona je, že nová právní úprava v plné míUe umožOuje existenci dvojího státního 

občanství. Dále zákon pUipouští získání státního občanství ČR pro cizince druhé generace 

žijící v ČR tzv. prohlášením, kdy po splnEní zákonných podmínek má cizinec na nabytí 

                                                 
21 SOJKA, V. Mezinárodní zdanEní pUíjm]. Smlouvy o zamezení dvojího zdanEní a zákon o daních 
z pUíjm], s. 3. 
22 VYŠKOVSKÁ, M. Cizinci a danE, s. 23. 
23 SOJKA, V. Mezinárodní zdanEní pUíjm]. Smlouvy o zamezení dvojího zdanEní a zákon o daních 
z pUíjm], s. 4. 
24 § 1 odst. 2 zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 
25 § Ř5 zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
26 § 3zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
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státního občanství České republiky právní nárok. Cizinci, kteUí mají na území ČR trvalý 

pobyt, mají z hlediska zamEstnávání stejné právní postavení jako občané České 

republiky a nepotUebují povolení k zamEstnání, s výjimkou nEkterých povolání, kde 

zákon vyžaduje státní občanství, jedná se napUíklad o výkon státní služby. 27 

 Nelegální práce 

Nelegální prací se rozumí situace vykonává-li fyzická osoba závislou práci mimo 

pracovnEprávní pomEr. Práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením  

k zamEstnání nebo bez tohoto povolení, ačkoli je podle ZoZ vyžadováno. Dále pokud je 

vykonávaná práce v rozporu se zamEstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikovE 

pUevedeného zamEstnance, modrou kartou vydanou podle ZoPC nebo bez nEkteré  

z tEchto karet, jedná se o nelegální práci. Za nelegální výkon práce je označována taktéž 

situace kdy, cizinec práci vykonávána bez platného oprávnEní k pobytu na území České 

republiky, je-li podle ZoPC vyžadováno. 28 

 Subjekty pracovnEprávních vztah]  

PUedmEtem pracovnEprávních vztah] je výkon závislé práce, která je podle ZP 

vykonávána v základním pracovnEprávním vztahu, nestanoví-li zákon výjimku 29.  

Za základní pracovnEprávní vztah je považován pracovní pomEr, dohoda o provedení 

práce a dohoda o pracovní činnosti 30. 

Za zamEstnance je považována fyzická osoba zavázaná k výkonu závislé práce 

v základním pracovnEprávním vztahu.  Pod pojmem zamEstnavatel se podle ZP rozumí: 

„osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovnEprávním vztahu.“ 31 Zákon o zamEstnanosti definici rozšiUuje a považuje  

za zamEstnavatele rovnEž odštEpný závod zahraniční právnické osoby nebo zahraniční 

fyzickou osobu oprávnEnou podnikat na území České republiky 32. Uvedené definice 

                                                 
27 Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o zmEnE nEkterých dalších zákon] Ězákon 
o státním občanství České republikyě 
28 § 5 zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti  
29 Výkon veUejné funkce, je-li vykonávána v pracovním pomEru, Uídí se tento pracovní pomEr tímto 
zákonem. 
30 § 3 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
31 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
32 § 3 odst. 1 písm. cě zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
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doplOuje ZoPC, který zamEstnavatelem rozumí: „právnickou osobu, pro kterou cizinec  

v postavení společníka, statutárního orgánu anebo člena statutárního orgánu nebo jiného 

orgánu obchodní společnosti nebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního 

orgánu nebo jiného orgánu družstva plní úkoly vyplývající z pUedmEtu činnosti této 

právnické osoby, pokud se k takovému plnEní úkol] vyžaduje podle zvláštního právního 

pUedpisu povolení k zamEstnání.“ 33 Pro účely tohoto zákona dále uvádí zamEstnavatele 

jako fyzickou nebo právnickou osobu, která cizince zamEstnala. Obsahuje podmínku 

k zamEstnání cizince, který musí mít povolení k zamEstnání, zamEstnaneckou kartu  

či modrou kartu. 34 Pro účely zdravotního pojištEní se zamEstnavatelem rozumí PO nebo 

FO, která je plátcem pUíjm] ze závislé činnosti a zamEstnává zamEstnance a má sídlo  

nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu 35. 

Z pohledu pojistného na sociální zabezpečení a pUíspEvku na státní politiku zamEstnanosti  

se zamEstnavatelem se rozumí PO nebo FO, kteUí zamEstnávají alespoO jednoho 

zamEstnance, organizační složky státu, kde jsou zaUazeni zamEstnanci v pracovním 

pomEru, na základE dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,  

a služební úUady, v nichž jsou státní zamEstnanci zaUazeni k výkonu státní služby 36.  

 

2.3 ZamEstnávání cizinc] 

Se skutečností, že zamEstnavatelé potUebují na volná pracovní místa zamEstnat mimo 

místních zamEstnanc] i zamEstnance zahraniční, je spojena Uada podmínek, jak lze toto 

zamEstnání uskutečnit a zároveO vyplývající povinnosti, které je nutno splnit. Cílem této 

kapitoly je tyto podmínky a povinnosti identifikovat a uvést.  

 Povinnosti zamEstnavatele pUi zamEstnávání cizinc] 

V pUípadE, že má zamEstnavatel zájem na volném pracovním místE zamEstnat cizince  

na základE povolení k zamEstnání, zamEstnanecké karty nebo modré karty je povinen 

volné pracovní místo oznámit pUíslušné krajské pobočce ÚUadu práce, v jejímž územním 

                                                 
33 § 17Řb zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 
34 Tamtéž. 
35 § 2 odst. 2 zákon č. 4Ř/ 1řř7 Sb., o veUejném zdravotním pojištEní  
36 § 3 odst. 1 písm. aě zákon č. 5Řř/ 1řř2 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pUíspEvku na státní 
politiku zamEstnanosti 
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obvodu má být zamEstnání vykonáváno 37. Volným místem se rozumí místo, které je novE 

vytvoUeno nebo pracovní místo, které se uvolnilo. Volné místo musí být alespoO po dobu 

30 dn] po oznámení nabízeno a zveUejnEno krajskou pobočkou ÚP. Jedná se o proces 

v rámci tzv. testu trhu práce, ve kterém se provEUuje, zda volné pracovní místo nelze 

obsadit evidovanými uchazeči o zamEstnání.38 

 Po splnEní této podmínky a za souhlasu zamEstnavatele je volné pracovní místo zaUazeno 

do centrální evidence volných pracovních míst, které je možné obsadit držiteli 

zamEstnaneckých karet nebo do centrální evidence volných pracovních míst, jež jsou 

obsaditelná držiteli modrých karet. 39 

Volná pracovní místa pro cizince, zaUazená do centrální evidence, jsou zveUejnEna  

na stránkách Integrovaného portálu. Ministerstva práce a sociálních vEcí Ědále MPSVě,  

do jehož kompetence zahraniční zamEstnanost spadá. ZamEstnavatel je povinen uvést 

základní charakteristiku tohoto pracovního místa. Jedná se konkrétnE o: 

- druh práce, 

- místo výkonu práce, 

- pUedpoklady a požadavky, 

- pracovní a mzdové podmínky, 

- vhodné/vyhrané pro osoby zdravotnE postižené, 

- zamEstnání na dobu určitou/neurčitou, 

- pUedpokládaná délka zamEstnání, 

- další informace, které požaduje zamEstnavatel zveUejnit. 40 

 Zejména pro efektivní výkon státní správy, ale i pro zamEstnavatele samotného, je 

d]ležitá správná charakteristika pracovního místa s uvedením správných údaj], které jsou 

v souladu s právními pUedpisy. Zamezí se tak zatEžování všech zúčastnEných stran, 

pUípadnE ztrátE jejich času. 41 

                                                 
37 § Ř6 zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
38 § 37a odst. 2,3 zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
39 § 37a odst. 4 zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
40 § 37 zákon č 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
41 STEINICHOVÁ, L.  Zákon o zamEstnanosti: komentáU, s. 57. 
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Informační povinnost 

Pro zamEstnavatele nebo PO či FO, která uzavUela smlouvu o vyslání níže uvedených 

osob na území ČR se zahraničním zamEstnavatelem, platí povinnost o nástupu  

do zamEstnání písemnE informovat pUíslušnou krajskou pobočku ÚP v pUípadE občana 

EU, rodinného pUíslušníka jeho či občana ČR, cizince uvedeného v § řŘ ZoZ písm. aě až 

eě a jě až sě a v § řŘa, u kterého se nevyžaduje povolení k zamEstnání, nebo cizince,  

u kterého se vyžaduje povolení k zamEstnání, zamEstnanecká karta, karta 

vnitropodnikovE pUevedeného zamEstnance nebo modrá karta, nejpozdEji v den nástupu 

tEchto osob k výkonu práce. 42 

Dojde-li k tomu, že cizinec již povolení k zamEstnání, zamEstnaneckou kartu, kartu 

vnitropodnikovE pUevedeného zamEstnance nebo modrou kartu nepotUebuje, je nutné 

informační povinnost splnit nejpozdEji do 10. kalendáUního dne od okamžiku, kdy nastala 

daná skutečnost. Stejná lh]ta se vztahuje také, dojde-li ke zmEnE údaj] vedených 

zamEstnavatelem povinnE 43 v evidenci. 44 

Povinnost písemnE informovat krajskou pobočku ÚP nastává dále v pUípadE, že cizinec, 

kterému bylo vydáno povolení k zamEstnání, zamEstnanecká karta nebo modrá karta 

nenastoupil do práce. Pokud nastane skutečnost nenastoupení cizince do práce, musí 

zamEstnavatel splnit informační povinnost u cizince, kterému byla vydána zamEstnanecká 

karta nebo modrá karta, nejpozdEji do 45 kalendáUních dn] ode dne, kdy byly splnEny 

podmínky pro vydání zamEstnanecké nebo modré karty. Jedná-li se o cizince, kterému 

bylo vydáno povolení k zamEstnání podle § ř2 ZoZ 45, je zamEstnavatel povinen 

informovat UP nejpozdEji do 10 kalendáUních dn] ode dne, kdy mEl cizinec nastoupit na 

pracovní místo.46  

Povinnost se vztahuje i na pUípady ukončí-li cizinec zamEstnání pUed uplynutím doby, na 

kterou bylo povolení vydáno. V pUípadE, že zamEstnání bylo ukončeno výpovEdí  

                                                 
42 § Ř7 odst. 1 zákon č 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
43 povinen vést evidenci podle § 102 odst. 2. zákona č 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
44 § Ř7 odst. 2 zákon č 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
45 Cizinec s povolením k zamEstnání 
46 § ŘŘ zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
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z nEkterého z d]vod] uvedených v § 52 písm. aě až eě 47ZP, dohodu z tEchto d]vod] nebo 

okamžitým zrušením podle § 56 ZP 48, je zamEstnavatel povinen v rámci jeho informační 

povinnosti uvést i d]vod ukončení zamEstnání. ZamEstnavatel musí v tEchto pUípadech 

písemnE informovat pUíslušnou pobočku ÚP nejpozdEji do 10 kalendáUních dn] ode dne, 

kdy cizinec ukončil zamEstnání 49. Pro počítání času se budou aplikovat pravidla uvedená 

v paragrafu 144 ZoZ 50. 

Evidenční povinnost 

Povinnost vést evidenci cizinc], které zamEstnavatel zamEstnává, vyplývá ze 

 ZoZ § 102 odst. 2. Evidence vedená zamEstnavatelem obsahuje identifikační údaje 

cizince, adresu v zemi trvalého pobytu, adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního 

dokladu, název orgánu, který tento doklad vydal, druh a místo výkonu práce, dobu, po 

kterou by mElo být zamEstnání vykonáváno. Další povinné údaje jsou pohlaví cizince, 

zaUazení podle odvEtvové klasifikace ekonomických činností, jeho nejvyšší dosažené 

vzdElání, vzdElání požadované pro výkon daného povolání, dobu, na kterou mu bylo 

vydáno povolení k zamEstnání, zamEstnanecká, modrá karta či karta vnitropodnikovE 

pUevedeného zamEstnance. Doba povolení pobytu, den nástupu a den skončení 

zamEstnání nebo vyslání zahraničním zamEstnavatelem 51. ZamEstnavatel je povinen 

uchovávat kopie doklad] prokazujících existenci pracovnEprávního vztahu v místE 

pracovištE 52. Kopie doklad] prokazujících oprávnEnost pobytu cizince na území ČR je 

povinné uchovat po dobu trvání zamEstnání a následnE v dobE 3 let od ukončení 

zamEstnávání cizince. Forma, jakou má být evidence vedena, není právními pUedpisy 

stanovena a podstatná z]stává pravdivost a vErohodnost údaj]. 53 

Pokud zamEstnavatel nesplní oznamovací povinnost podle ZoZ v pUípadech uvedených 

výše nebo nevede evidenci v tomto zákonE stanovenou, lze zamEstnavateli za tento 

pUestupek uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Jestliže zamEstnavatel v místE pracovištE 

                                                 
47 VýpovE@ daná zamEstnavatelem 
48 Okamžité zrušení pracovního pomEru zamEstnancem 
49 § ŘŘ zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
50 STEINICHOVÁ, L.  Zákon o zamEstnanosti: komentáU, s. 143. 
51 § 102 zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
52 §136 odst. 1 zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
53 STEINICHOVÁ, L.  Zákon o zamEstnanosti: komentáU, s. 156. 
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nemá kopie doklad] prokazujících existenci pracovnEprávního vztahu, dopouští  

se pUestupku, za který lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč. PUi určování výše pokuty 

fyzické nebo právnické osobE se pUihlíží k závažnosti správního deliktu. 54 

 OprávnEní k výkonu zamEstnání 

PUedpokladem pro pUijetí cizince do zamEstnání je skutečnost, že cizinec má platné 

povolení k zamEstnání a platné povolení k pobytu, 55 anebo další možnost je-li držitelem 

zamEstnanecké či modré karty. V pUípadE, že je zamEstnanec držitelem zamEstnanecké 

nebo modré karty, žádné další povolení k pobytu na území ČR již nepotUebuje. O vydání 

povolení k zamEstnání žádá cizinec písemnE krajskou pobočku ÚP pUed svým pUíchodem 

na území ČR sám nebo prostUednictvím zamEstnavatele, u kterého má být zamEstnán. 56 

Nezbytnou součástí je mít písemnE uzavUenou pracovní smlouvu na dobu, po kterou  

by mElo být zamEstnání vykonáváno, písemnE uzavUenou dohodu o pracovní činnosti 

nebo písemnE uzavUenou dohodu o provedení práce, a vše za pUedpokladu, že 

zamEstnavatel cizince pUihlásil k platbE dávek sociálního a zdravotního pojištEní. 57 

Povolení k zamEstnání, zamEstnanecká nebo modrá karta se nevyžaduje k zamEstnání 

cizince u pUípad] uvedených taxativnE v § řŘ ZoZ. Do této kategorie cizinc] patUí 

napUíklad cizinec s povoleným trvalým pobytem, cizinci, kterému byl udElen azyl, cizinci, 

jehož výkon práce na území České republiky nepUesáhne 7 po sobE jdoucích kalendáUních 

dn] nebo celkem 30 dn] v za celý kalendáUní rok, a jde-li zároveO o výkonného umElce, 

vEdeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vEdeckého 

setkání. Žák či student do 26 let, sportovce, cizinec, jenž se na území ČR soustavnE 

pUipravuje na budoucí povolání.  RovnEž se nevyžaduje povolení k zamEstnání cizince, 

který získal stUední nebo vysokoškolské vzdElání. 58 

                                                 
54 § 140 zákon č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
55 Jedná se o zamEstnaneckou kartu ve smyslu § 42g odst. 3 ZoPC, která slouží pouze jako povolení k 
dlouhodobému pobytu na území ČR 
56 § Řř zákon č 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
57 ZamEstnanost. Integrovaný portál MPSV [online]. Praha: OKsystem, ©2002-2018 [cit. 2017-12-14]. 
Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy 
58 STEINICHOVÁ, L.  Zákon o zamEstnanosti: komentáU, s. 151-153. 
 V souladu s § řŘ zákon č 435/2004 Sb., o zamEstnanosti 
 



26 
 

2.4 Zdravotní pojištEní 

Povinnost cizinci prokázat se pojištEním kryjícím náklady na zdravotní péči ukládá ZoPC, 

splnit podmínku být zdravotnE pojištEn lze uzavUením cestovního zdravotního pojištEní59, 

nejedná-li se o pUípad, kdy náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb pro občany 

tUetí zemE jsou hrazeny Ministerstvem zdravotnictví na základE mezinárodní smlouvy  

o sociálním zabezpečení, která upravuje i oblast zdravotního pojištEní, nebo  

z veUejného zdravotního pojištEní nebo pokud cizinec neprokáže, že jsou náklady spojené  

s poskytnutím zdravotních služeb hrazeny jiným zp]sobem. 60 

Smlouva uzavUená mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení nezahrnuje zdravotní 

pojištEní a poskytování zdravotní péče. Poskytování zdravotní péče a zdravotního 

pojištEní občan] z tUetích zemí, na které se nevztahují pUíslušné evropské pUedpisy ani 

žádná z bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení, upravují výhradnE české právní 

pUedpisy61. Z právního hlediska existují v ČR dva systémy zdravotního pojištEní, jedná 

se o veUejné zdravotní pojištEní a komerční (cestovní, smluvníě zdravotní pojištEní 62. 

 VeUejné zdravotní pojištEní 

Podle zákona o veUejném zdravotním pojištEní jsou kromE osob s trvalým pobytem  

na území ČR zdravotnE pojištEny i osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají. 

Uvedené platí za pUedpokladu, že jsou zamEstnanci nebo jsou za zamEstnance považování 

podle § 6 ZDP 63 zamEstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území České 

republiky 64.  Cizinec bez trvalého pobytu je povinen v mEsících, kdy není účasten ve 

veUejném zdravotním pojištEní z titulu zamEstnání, uzavUít smluvní zdravotní pojištEní. 

Účast ve veUejném zdravotním pojištEní je nezávislá na skutečnosti, zda je pojistné 

                                                 
59 § 1Ř0i § 1Ř0j zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 
60 Informace pro cizince. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha: KAKTUS Software, 
©2010 [cit. 2017-11-0Ř]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Cizinci/ 
61 Cizinci a zdravotní pojištEní. Zdravotní pojiš[ovna ministerstva vnitra České republiky-Pojistovna 
211[online]. Praha: ZP Zdravotní pojiš[ovna ministerstva vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-03]. 
Dostupné z: http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/informace-pro-pojistence/o-zdravotnim-pojisteni/cizinci-a-
zdravotni-pojisteni/ 
62 ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, s. 256. 
63 Osoby, které mají pUíjem jako členové a statutární orgány právnických osob podle § 6 odst. 1 zákona č. 
5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pUíjm] 
64 § 2 odst. 1 písm. bě zákon č. 4Ř/ 1řř7 Sb., o veUejném zdravotním pojištEní 

 

http://www.mzcr.cz/Cizinci/
http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/informace-pro-pojistence/o-zdravotnim-pojisteni/cizinci-a-zdravotni-pojisteni/
http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/informace-pro-pojistence/o-zdravotnim-pojisteni/cizinci-a-zdravotni-pojisteni/
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skutečnE uhrazeno a účast v nEm pUípadným neuhrazením nezaniká. Na základE této 

skutečnosti plátc]m tohoto pojištEní následnE ale vzniká dluh. 65 Plátcem pojistného je 

pojištEnec, zamEstnavatel či stát 66. 

Zdravotní pojištEní vzniká dnem, kdy se cizinec bez trvalého pobytu na území ČR stal 

zamEstnancem, či dnem získání trvalého pobytu 67. ZamEstnavatel pUihlašuje tohoto 

zamEstnance u zdravotní pojiš[ovny kódem „C“ a postupuje se podle české právní 

úpravy zdravotního pojištEní 68. Zdravotní pojištEní naopak zaniká dnem, kdy tato osoba  

bez trvalého pobytu pUestala být zamEstnancem, nebo dnem ukončení trvalého pobytu  

na území ČR 69. 

ZamEstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojiš[ovnE vznik a ukončení účasti  

v nemocenském pojištEní tohoto zamEstnance. Zdravotní pojiš[ovna vystaví pro tohoto 

pojištEnce pr]kaz zelené barvy, ostatním osobám, které vstoupí do systému veUejného 

zdravotního pojištEní z jiného d]vodu, pak pr]kaz žluté barvy nebo Evropský pr]kaz 

zdravotního pojištEní. 70  

 Komerční zdravotní pojištEní 

Cizinci bez trvalého pobytu v ČR, kteUí nejsou v ČR zamEstnáni, nemohou být účastníky 

veUejného zdravotního pojištEní a musejí uzavUít cestovní zdravotní pojištEní 71, které  

je nezávislé na veUejném zdravotním pojištEní a je založeno na smluvním vztahu pojištEné 

osoby a komerční pojiš[ovny.  Učinit tak lze pouze u jedné z pojiš[oven registrované 

s tímto druhem pojištEní u České národní banky 72. PojištEní není provádEno zdravotními 

pojiš[ovnami, ale pojiš[ovnami podle zákona o pojiš[ovnictví 73. Cestovní zdravotní 

                                                 
65 ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, s. 256. 
66 JOKLOVÁ, K. a J. RÝŠůVÁ.  ZamEstnávání cizinc] a vysílání pracovník] do zahraničí, s. 118. 
67 § 3 odst. 1 zákon č. 4Ř/ 1řř7 Sb., o veUejném zdravotním pojištEní 
68 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-08]. 
 Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz 
69 § 3 odst. 2 zákon č. 4Ř/ 1řř7 Sb., o veUejném zdravotním pojištEní 

70 Zdravotní pojištEní cizinc]. Všeobecná zdravotní pojiš[ovna [online]. Praha: VZP ČR, ©2015  
[cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/zdravotni-
pojisteni-cizincu 
71 § 1Ř0i a § 1Ř0j zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 
72 ČIŽINSKÝ, P. Zahraniční zamEstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU, s. 111. 
§ 1Ř0j odst. 5 zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 
73 Zákon č. 277/200ř Sb., o pojiš[ovnictví 
 

http://www.cssz.cz/cz
Zdravotní%20pojištění%20cizinců.%20Všeobecná%20zdravotní%20pojišťovna%20%5bonline%5d.%20Praha:%20VZP%20ČR,%20©2015%20%5bcit.%202017-11-17%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/zdravotni-pojisteni-cizincu
Zdravotní%20pojištění%20cizinců.%20Všeobecná%20zdravotní%20pojišťovna%20%5bonline%5d.%20Praha:%20VZP%20ČR,%20©2015%20%5bcit.%202017-11-17%5d.%20Dostupné%20z:%20https:/www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/zdravotni-pojisteni-cizincu
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pojištEní je povinné pro ty, kteUí jsou zdravotnE pojištEni podle zvláštního právního 

pUedpisu, jejichž náklady na zdravotní péči nejsou hrazeny na základE mezinárodní 

smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že jsou tyto služby na základE písemného závazku 

právnické osoby hrazeny jiným zp]sobem 74, „je-li pobyt cizince na území pUínosný pro 

rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv a nebo jiných humanitárních hodnot, 

ochranu pUírodního prostUedí, kulturních památek a tradic, rozvoj vEdy, vzdElání, 

tElovýchovy a sportu, nebo na základE písemného závazku státního orgánu a dále.“ 75 

Dále pUi pobytu nad ř0 dní také „na základE písemného závazku státního orgánu nebo na 

základE závazku obsaženého v policií ovEUeném pozvání podle § 15.“ 76 

Požadavky na cestovní zdravotní pojištEní pUi pobytu do ř0 dní je upraveno v NaUízení 

Evropského parlamentu a Rady o kodexu Společenství o vízech podle čl. 15, 

bod 3: „pojištEní musí být platné na území členských stát] a vztahovat se na celou dobu 

pUedpokládaného pobytu nebo pr]jezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit  

30 000 EUR. “ 77 Žadatelé musí prokázat dostatečné a platné cestovní pojištEní 

pokrývající náklady, nepUedložení cestovního zdravotního pojištEní je d]vodem pro 

neudElení víza78. 

Zákon o pobytu cizinc] upravuje cestovní pojištEní v pUípadE pobytu nad ř0 dní. PojištEní 

musí pokrývat náklady, které je cizinec povinen uhradit po dobu svého pobytu na území 

v pUípadE poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetnE náklad] spojených 

s pUevozem. Dále v pUípadE jeho úmrtí spojených s pUevozem jeho tElesných ostatk]  

do státu, jehož cestovní doklad vlastní či do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. 

Výše sjednaného limitu pojistného plnEní na jednu pojistnou událost činí nejménE  

60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištEného na výše uvedených nákladech. 79 

Existují dva základní druhy komerčního zdravotního pojištEní cizinc]. První z nich se 

nazývá Nutná a neodkladná zdravotní péče, jedná se o základní druh pojištEní. Druhým 

typem je Komplexní zdravotní pojištEní cizinc]. Základní rozdíl mezi obEma druhy je  

                                                 
74 ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, s. 267. 
75 § 1Ř0i odst. 2 zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 
76 § 1Ř0j odst. 4 zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 
77 NaUízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. Ř10/200ř o kodexu Společenství o vízech  
    Ěvízový kodex) 
78 ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, s. 267. 
79 § 1Ř0j odst. 1 zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 



29 
 

v rozsahu pojištEní a účelu. PUí uzavUení smluvního zdravotního pojištEní je nutné,  

aby sjednané pojištEní vyhovovalo a splOovalo zákonné požadavky uvedené  

v § 1Ř0j ZoPC.  

Nutná a neodkladná péče chrání cizince v pUípadech, kdy by odklad zdravotní péče mohl 

vést k ohrožení života nebo k závažnému zhoršení zdravotního stavu. PojištEní  

má omezený rozsah pojistných úkon], na které se vztahuje a jeho smyslem je pokrývat 

nezbytná vyšetUení, ošetUení či hospitalizace ve zdravotnických zaUízeních. Tento druh 

pojištEní se využívá pUi krátkodobém pobytu do ř0 dn]. 80 Komplexní zdravotní pojištEní 

splOuje podmínky ZoPC 81 a je uznáváno Ministerstvem vnitra ČR pUi prodloužení  

dlouhodobého pobytu. Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá 

pojištEnému smluvními poskytovateli zdravotních služeb pojistitele bez pUímé úhrady 

náklad] na léčení pojištEným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby pUed uzavUením 

pojistné smlouvy. Z pojištEní nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní 

péče. ů tEhotných matek ani zdravotní péče související s tEhotenstvím a porodem jejího 

dítEte. 82 

2.5 Sociální zabezpečení 

Pro cizince, kteUí nejsou kryti koordinačními naUízeními EU v oblasti sociálního 

zabezpečení, mají značný význam mezinárodní smlouvy, které ČR s daným státem 

uzavUela. „Mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení je založena mezinárodními 

smlouvami uzavíranými mezi jednotlivými státy,“ účelem je omezení dvojího pojištEní 

jednoho pUíjmu a zároveO zajistit tímto účast na pojištEní.83 Jedná se o používaný 

prostUedek koordinace v oblasti sociálního zabezpečení a základním smyslem je zajistit 

práva osob, které migrují mezi dvEma smluvními státy. Účelem je tedy nejen zajistit účast 

na pojištEní a odvod pojistného v jednom smluvním státu, ale i nároky vyplývající ze 

sjednané smlouvy pro cizince. Pokud smlouva pokrývá pouze nEkteré části sociálního 

                                                 
80 ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. Cizinecké právo, s. 270. 
81 § 1Ř0j odst. 5 zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 
82 § 1Ř0j odst. 7 zákon č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České republiky 
83 RYTÍTOVÁ, L. a J. TEPPEROVÁ. Mezinárodní zamEstnávání, vysílání a pronájem pracovník], s.29. 
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zabezpečení, je nutné v ostatních částech na pracovníka nahlížet jako na pracovníka 

z nesmluvního státu. 84 

Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení vstoupila  

v platnost dne 1. dubna 2003 Ědále jen „Smlouva“ě. S ohledem na charakter uzavUené 

dvoustranné Smlouvy se jedná o kombinovaný typ smlouvy, tj. zahrnuje v sobE prvky 

proporcionální i teritoriální smlouvy.  Teritoriální princip se vyskytuje v ustanoveních 

týkajících se hodnocení dob pojištEní získaných k určitému datu, u Smlouvy s Ukrajinou 

se jedná o datum dne vstupu smlouvy v platnost 1. dubna 2003.  Doby pojištEní jsou 

hodnoceny jen jedním smluvním státem bez ohledu na to, ve kterém ze smluvních stát] 

byly získány. Pokud jde o doby pojištEní po tomto datu, ty jsou již hodnoceny podle 

zásady proporcionality, tj. státem, na jehož území byly skutečnE získány. 85 

Smlouva upravuje poskytování penEžitých dávek d]chodového a nemocenského 

pojištEní, dávek pUi pracovních úrazech, nemoci z povolání, pohUebného, pUídavk] na dEti 

a dávek v nezamEstnanosti 86. V rozsahu Smlouvy není zahrnuta zdravotní péče. Smlouva 

se vztahuje na české a ukrajinské občany, kteUí podléhají nebo podléhali právním 

pUedpis]m jedné nebo obou smluvních stran, a jiné osoby, pokud odvozují svá práva  

od tEchto občan] 87. Cílem této Smlouvy je zajistit tEmto osobám rovné zacházení  

pUi používání právních pUedpis] druhého státu 88. Nárok osoby na dávky nesmí být tedy 

zamítnut či být krácen, mEnEn, zastaven nebo odOat z d]vodu, že oprávnEná osoba má 

pobyt na území druhé smluvní strany 89. 

PUedpokladem Smlouvy je, že se na pracovníky vztahují právní pUedpisy té smluvní 

strany, na jejímž území je vykonávána pracovní činnost, tj. pracovníci jsou sociálnE 

pojištEni a jsou poplatníky pojistného ve státE, v nEmž vykonávají práci 90. Smlouva 

                                                 
84 Tamtéž, s.30. 
85 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-08]. 
 Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz 
86 Čl. 2 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou 
a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
87 Tamtéž, čl. 3. 
88 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-08]. 
 Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz 
89 Čl. 5 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou 
a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
90 Tamtéž, čl. 6. 
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stanovuje výjimky v čl. 7 pro určité kategorie osob 91, pro které se použijí právní pUedpisy 

toho státu, kde se nachází sídlo zamEstnavatele 92.  

D]chodové pojištEní 

ObecnE v rámci d]chodového pojištEní platí, že se u nároku na d]chod v pUípadE cizinc]  

ze tUetích stát] zohlední doba pojištEní pouze tehdy, pokud ČR má s touto zemí uzavUenou 

mezinárodní smlouvu.  Vzhledem k uzavUení Smlouvy mezi ČR a Ukrajinou se pro 

hodnocení dob pojištEní v pUípadE, že doba pojištEní podle právních pUedpis] jedné 

smluvní strany nebude dostačující, započítává i doba, kterou platil cizinec pojištEní 

v druhé smluvní zemi.  Ode dne vstupu Smlouvy v platnost je doba pojištEní hodnocena 

tou smluvní stranou, podle jejíchž pUedpis] byla získána. Smluvní státy poskytují dílčí 

d]chod podle výše, která odpovídá dobE pojištEní získané podle jeho právních  

pUedpis].93 Je-li doba pojištEní získaná podle právních pUedpis] jedné smluvní strany 

kratší než jeden rok, tuto dobu započte druhá smluvní strana a je považována jako doba 

získána podle jejich právních pUedpis] 94. Z d]chodové pojištEní se poskytuje d]chod 

invalidní, starobní a d]chody poz]stalých tedy vdovský, vdovecký, sirotčí. Styčným 

místem pro dávky d]chodového pojištEní u občan] s trvalým pobytem v České republice 

je podle Smlouvy Česká správa sociálního zabezpečení.95 

Nemocenské pojištEní 

Systém nemocenského pojištEní je určen pro zamEstnance, pro které je účast  

na nemocenském pojištEní povinná a osoby samostatnE výdElečnE činné, pro které je 

účast dobrovolná. Účelem tohoto pojištEní je finančnE zabezpečit osoby v dobE, kdy 

nemohou vykonávat výdElečnou činnost v d]sledku sociální události, jedná se zejména  

o nemoc či mateUství.  

                                                 
91 Vyslané zamEstnance na dobu 24 kalendáUních mEsíc], pracovníci letecké, železniční automobilové 
dopravní společnosti zajiš[ující mezinárodní dopravu a státní úUedníky 
92 Čl. 7, Ř SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou 
republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
93 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-0Ř]. Dostupné z: 
http://www.cssz.cz/cz 
94Čl. 16 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou 
a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
95 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-0Ř]. Dostupné z: 
http://www.cssz.cz/cz 
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Povinná účast na nemocenském pojištEní vzniká, jsou-li splnEny následující podmínky 

podle zákona o nemocenském pojištEní.   

- Výkon práce na území ČR v zamEstnání vykonávaném v pracovnEprávním 

či pracovním vztahu, který m]že účast na nemocenském pojištEní založit. 

- Rozsah zamEstnání, který je určen minimálním počtem dn] ĚzamEstnání trvalo 

nebo mElo trvat aspoO 15 kalendáUních dn]). 

- Minimální výši sjednaného pUíjmu, jedná se o tzv. rozhodný pUíjem, jehož hranice 

je stanovena na 2 500 Kč. 96 

Z nemocenského pojištEní zamEstnanc] se poskytují penEžité dávky nemocenské  

a mateUské 97. I v uvedených pUípadech tEchto dávek je uplatnEn princip sčítání dob 

pojištEní.  Je-li pro vznik, trvání či obnovení nároku na dávku v nEkterém ze smluvních 

stát] nutná určitá doba pojištEní pUihlédne pUíslušná instituce i k dobám obdobného 

nepUekrývajícího se pojištEní získaného podle právních pUedpis] druhé smluvní strany. 98 

Styčným místem pro dávky nemocenského pojištEní v České republice je podle smlouvy 

Česká správa sociálního zabezpečení 99. 

PenEžité dávky pUi dočasné pracovní neschopnosti a v mateUství se pUiznávají a vyplácejí 

podle právních pUedpis] a na náklady toho smluvního státu, na jehož území je osoba 

pojištEna 100, v nejčastEjších pUípadech se jedná o stát, kde dochází k výkonu práce.  

Do ciziny jsou pak tyto dávky vypláceny jen za pUedpokladu, že to právní pUedpisy dovolí.  

Z České republiky na Ukrajinu se tyto dávky nevyplácí. Výjimkou je, že zamEstnavatel 

m]že tyto dávky vyplatit na Ukrajinu tehdy, pokud jde o zamEstnance, který pro nEj  

na území Ukrajiny vykonával práci. 101 Došlo-li by k situaci, že jsou podle právních 

pUedpis] obou smluvních stran splnEny podmínky pro poskytnutí dávek v mateUství  

                                                 
96 Nemocenské pojištEní. Ministerstvo práce a sociálních vEcí [online]. Praha [cit. 2017-11-0Ř]. Dostupné 
z: https://www.mpsv.cz/cs/16875 
97 JOKLOVÁ, K. a J. RÝŠůVÁ. ZamEstnávání cizinc] a vysílání pracovník] do zahraničí, s. 89. 
98 Čl. 10 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou 
republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
99 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-08].  
Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz 
100 Čl. 11 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou 
republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
101 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-08].  
Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz 
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v obou smluvních stranách, poskytnou se podle právních pUedpis] smluvní strany,  

na jejímž území má osoba trvalý pobyt 102. Styčným místem pro dávky nemocenského 

pojištEní v České republice je podle smlouvy Česká správa sociálního zabezpečení. 103
 

Dávky pUi pracovních úrazech a nemocech z povolání či pUi úmrtí poškozeného  

se poskytují nezávisle na tom, zda má osoba nárok na jiné penEžité dávky podle právních 

pUedpis] smluvních stran. Tyto dávky poskytuje instituce toho smluvního státu, jehož 

právním pUedpis]m podléhala „v dobE pracovního úrazu nebo v dobE, kdy naposledy 

vykonávala činnost mající za následek vznik nemoci z povolání.“ 104 V pUípadE úraz]  

a nemocí z obecných pUíčin poskytuje instituce druhého smluvního státu jen dávky 

povinnE vyplývající z právních pUedpis] a této smlouvy 105. Pokud osoba pobírá dávky 

poskytované institucí jedné smluvní strany a následnE vykonává činnost, která podle 

právních pUedpis] druhé smluvní strany opEt m]že zapUíčinit vznik nemoci z povolání, 

uplatOuje nárok na dávku jako zhoršení nemoci u instituce druhé smluvní strany. Instituce 

první smluvní strany nepUihlíží ke zhoršení stavu a poskytuje dál dávky podle jejích 

právních pUedpis] a následnE instituce druhé smluvní strany poskytne dávku ve výši 

rozdílu mezi dávkou po zhoršení nemoci a dávkou jakou by poskytovala v pUípadE dávky 

vzniklé z d]vodu nemoci z povolání. 106 

PUiznání a vyplácení pohUebného se Uídí právními pUedpisy toho smluvního státu, na jehož 

území mEla osoba trvalý pobyt 107.  Podmínky pro pUiznání nároku na pUídavky na dEti  

a výši vyplácených dávek upravují právní pUedpisy toho smluvního státu, na jehož území 

mají dEti trvalý pobyt 108. Styčným místem pro pohUebné a pUídavky na dEti v ČR je 

Ministerstvo práce a sociálních vEcí 109. 

                                                 
102 Čl. 12 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou 
republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
103 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-08].  
Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz 
104 Čl. 22 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou 
republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
105 Tamtéž, čl. 22. 
106 Tamtéž, čl. 24. 
107 Tamtéž, čl. 25. 
108 Tamtéž, čl. 2ř.  
109 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-08].  
Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz 
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U dávek v nezamEstnanosti podmínEných určitou dobou pojištEní se opEt pUihlíží 

k dobám pojištEní získaných podle právních pUedpis] obou smluvních stran za dodržení 

podmínky, že se tyto doby vzájemnE nepUekrývají. 110 Tyto dávky poskytuje instituce toho 

smluvního státu, na jehož území má osoba trvalý pobyt podle svých právních pUedpis]. 

PUíslušná instituce pUihlíží pro stanovení výše dávky pouze k výdElk]m osoby z naposledy 

vykonávané činnosti na území této smluvní strany. Tyto dávky se nevyplácejí do ciziny, 

ani není možná žádná náhrada mezi institucemi smluvních stát]. 111 Styčným místem  

pro dávky v nezamEstnanosti je Správa služeb zamEstnanosti Ministerstva práce  

a sociálních vEcí 112. 

Placení pojistného na sociální zabezpečení je upraveno v zákonE o pojistném na sociální 

zabezpečení 113, který určuje okruh poplatník] pojistného, výši pojistného a vymEUovací, 

ze kterého se pojistné stanoví.  Sazby pojistného činí u zamEstnavatele 25 %  

z vymEUovacího základu, konkrétnE činí 2,3 % na nemocenské pojištEní, 21,5 %  

na d]chodové pojištEní a 1,2 % na státní politiku zamEstnanosti. Na stranE zamEstnance 

činí sazba 6,5 % z vymEUovacího základu 114. ZamEstnavatelé jsou poplatníky pojistného 

na nemocenské pojištEní, pojistného na d]chodové pojištEní a pUíspEvku na státní politiku 

zamEstnanosti. 

ZamEstnavatel musí odvádEt i pojistné, které je povinen platit zamEstnanec. Pojistné 

odvedené za zamEstnance srazí zamEstnavatel z pUíjmu, který mu účtoval. ZamEstnavatel 

odvádí pojistné za jednotlivé kalendáUní mEsíce. Pojistné je splatné od 1. do 20. dne 

následujícího kalendáUního mEsíce, odvádí se na účet pUíslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení. 115 

                                                 
110 Čl. 26 SdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 2ř/2003 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou 
republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení 
111 Tamtéž, čl. 27, 2Ř.  
112 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ [online]. [cit. 2017-11-08].  
Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz 
113 Zákon č. 5Řř/1řř2 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pUíspEvku na státní politiku zamEstnanosti, 
ve znEní pozdEjších pUedpis], 
114 Tamtéž, § 7. 
115 Tamtéž, § Ř, ř. 
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2.6 ZdanEní cizinc] 

V pUípadE cizinc] pocházejících z tUetí zemE, se kterou má ČR uzavUenou Smlouvu  

o zamezení dvojího zdanEní Ědále jen SZDZě, má tato smlouva pUednost pUed vnitUními 

pUedpisy smluvních stát] posuzující rezidenci poplatníka 116. Jestliže poplatník podle 

daOových zákon] smluvních stran splnil kritéria daOového rezidenta v obou státech, 

aplikuje se SZDZ pro určení daOové rezidence poplatníka 117. Samotná skutečnost,  

že pUíjemcem pUíjm] ze zdroj] na území ČR je daOový rezident druhého smluvního státu, 

však není dostačující a pUíslušná osoba musí dále splOovat podmínku, že je zároveO 

skutečným vlastníkem tEchto pUíjm] a tyto pUíjmy musí být podle daOového práva tohoto 

druhého státu považovány za pUíjmy této osoby, pUípadnE musí být naplnEny další 

podmínky stanovené pUíslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanEní 118. Ministerstvo 

financí vydalo s cílem zajištEní jednotných postup] pUi zdaOování pUíjm] daOových 

nerezident] plynoucích ze zdroj] na území ČR Pokyn D-2Ř6, který stanoví podmínky  

pro poskytnutí výhod daOovému nerezidentu ČR z pUíslušné mezinárodní SZDZ. 

Fyzické osoby, které nejsou daOovými rezidenty ČR, u nás podléhají zdanEní jen z pUíjm], 

které mají tzv. zdroj na našem území. PUedmEtem danE z pUíjm] fyzický osob jsou: 

- pUíjmy ze závislé činnosti Ě§ 6ě, 

- pUíjmy ze samostatné činnosti Ě§ 7ě, 

- pUíjmy z kapitálového majetku Ě§ Řě, 

- pUíjmy z nájmu Ě§ řě, 

- ostatní pUíjmy Ě§ 10ě. 119 

PUíjmem se tedy rozumí nejen pUíjem penEžní uvedený v odst. 1 § 3 ZDP, ale i pUíjem 

nepenEžní či pUíjem dosažený smEnou 120. U daOových nerezident] se za pUíjem rozumí  

i nepenEžní plnEní, které poplatníci pUijmou 121. Nejprve je nutné pUihlédnout k SZDZ 

                                                 
116 Čl. 10 Ústavní zákon č. 1/1řř3 Sb., Ústava České republiky   
117 VYŠKOVSKÁ, M. Cizinci a danE, s. 29. 
118 Čl. 1, 43/2005 F.z., Pokyn č. D-2Ř6: ke zdaOování pUíjm] daOových nerezident] plynoucích ze zdroj] 
na území ČR 
119 § 3 odst. 1 zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
120 Tamtéž, § 3 odst. 2. 
121 VYŠKOVSKÁ, M. Cizinci a danE, s. 37. 
   § 22 odst. 4 zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
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uzavUené mezi Českou republikou a státem daOové rezidence poplatníka, jestli daný 

pUíjem umožOuje v Česku zdanit, pUípadnE s jakým omezením. 

Správné určení poplatníka jako rezidenta, nebo nerezidenta dané zemE je podstatné 

zejména z d]vodu odlišnosti v nárocích na uplatnEní slev na dani, daOového zvýhodnEní 

na vyživované dEti či uplatnEní nezdanitelné části základu danE. 

 Princip zdanEní daOových nerezident] z tUetí zemE  

DaOoví rezidenti z tUetích zemí si nemohou odpočet nezdanitelné části základu danE 

uplatnit 122. Poplatníci mohou využít základní slevu na poplatníka a snížit si daO z pUíjm] 

fyzických osob o částku 24 Ř40 Kč 123. DaOoví nerezidenti si mohou bez omezení 

vyplývající z dané rezidenci, uplatnit slevu na studenta ve výši 4020 Kč po dobu, kdy  

se soustavnE pUipravují na budoucí povolání studiem či pUedepsaným výcvikem  

do dovršení vEku 26 let či do vEku 28let v pUípadE prezenční formy doktorského 

studijního programu 124. Slevy uvedené v § 35ba si daOoví rezidenti z tUetí zemE nemohou 

uplatnit v]bec. Dále nemají rezidenti z tUetí zemE nárok na slevu za umístEní dítEte podle 

§ 35bb ZDP a daOové zvýhodnEní na vyživované dítE podle § 35c ZDP 125. 

 ZdanEní pUíjm] daOových nerezident] ze zdroj] na území ČR 

Zp]soby zdanEní cizinc] jsou následující: 

- srážková daO podle zvláštní sazby danE,  

- na základE daOového pUiznání s pUípadnou povinností zajištEní danE,  

-  zálohami na daO z pUíjm] ze závislé činnosti. 126  

V procesu zdanEní pUíjm] daOových nerezident] ze zdroj] na území ČR se postupuje 

zejména dle § 22 a § 36, 38e, 38h ZDP s pUihlédnutím k pUíslušné SZDZ.  

DaO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby danE 

                                                 
122 § 15 odst. ř zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
123 § 35ba odst. 1 písm. aě zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
124 Tamtéž, § 35ba odst. 1 písm. fě. 
125 VYŠKOVSKÁ, M. Cizinci a danE, s. 45. 
126 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanEní, s. 55. 
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Srážku danE provádí plátce danE Ěs výjimkou uvedenou v § 3Řd odst. 2 ZDP, a to „pUi 

výplatE, poukázání nebo pUipsání úhrady ve prospEch poplatníka, avšak u pUíjm] 

uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 5, 6 a 12“, které plynou 

nerezident]m, je povinné pro plátce danE srazit daO nejpozdEji v den, kdy o dluhu  

účtuje 127. Plátce danE odvádí sraženou daO správci danE, který je místnE pUíslušný,  

do konce kalendáUního mEsíce následujícího po mEsíci, ve kterém mEl povinnost provést 

srážku. Pokud má plátce povinnost podávat daOové pUiznání v pr]bEhu zdaOovacího 

období, musí sraženou daO odvést do termínu pro toto podání. Tuto skutečnost musí 

plátce oznámit v hlášení, nejedná-li se o pUíjem podle § 6 odst. 4 pUíjm] zahraničních 

subjekt].128  Sazby danE pro uvedené jednotlivé pUíjmy jsou uvedeny v § 36 ZDP 129. 

Správce danE vydá Potvrzení o sražené dani, podá-li poplatník-nerezident žádost, tímto 

zp]sobem lze požádat i prostUednictvím plátce danE 130. Ustanovení § 36 odst. Ř 

ZDP neumožOuje tyto pUíjmy nerezident]m z tUetí zemE zahrnout do daOového 

pUiznání131. OprávnEní a výši danE vybírané srážkou je tUeba v pUípadE cizince, 

pocházejícího ze státu, s nímž ČR uzavUela SZDZ, konfrontovat s pUíslušnou 

smlouvou132. 

ZajištEní danE133 

Není-li daO vybíraná srážkou, jsou plátci danE povinni pUi výplatE, poukázání nebo 

pUipsání úhrady ve prospEch poplatníka, nejpozdEji toho dne, kdy o dluhu účtují, srazit 

zajištEní danE ze zdanitelných pUíjm] poplatník]m-daOovým nerezident]m, kteUí nejsou 

rezidenti členského státu EU či EHP 134. Částky zajištEní danE se odvedou do konce 

mEsíce, jež následuje po mEsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištEní danE, místnE 

pUíslušnému správci danE. SoučasnE je plátce vázán povinností podat hlášení  

o provedeném zajištEní. Částka zajištEní danE se považuje za zálohu na daO, následnE  

                                                 
127 § 3Řd odst. 1 zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
128 Tamtéž, § 3Řd odst. 3. 
129 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanEní, s. 56. 
130§ 3Řd odst. 7 zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
131 § 36 odst. Ř zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
132 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanEní, s. 64. 
133 Tento zp]sob se nepoužívá pro zdanEní cizinc] z hlediska zdanEní pUíjm] z pracovnEprávním pomEru 
134 § 3Ře odst. 1 zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
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po skončení zdaOovacího období se započte na celkovou daOovou povinnost. 135 Jestliže 

poplatník nepodá daOové pUiznání do konce lh]ty pro podání DAP u pUíslušného správce 

danE, m]že správce danE částky zajištEní danE považovat za vymEUenou a uhrazenou 

daOovou povinnost 136. Nelze provést zajištEní danE u pUíjm], které jsou podle SZDZ 

osvobozeny 137. 

Zálohy na daO z pUíjm] ze závislé činnosti 

DaO z pUíjmu fyzických osob ze závislé činnosti patUí mezi zálohovE placené danE,  

u tEchto pUíjm] ze závislé činnosti se neuplatOuje srážková daO dle 3Řd či zajištEní danE 

dle § 3Ře ZDP. Plátce danE vypočte zálohu na daO z pUíjm] FO plynoucí ze závislé 

činnosti ze základu pro výpočet zálohy, kterým se rozumí úhrn pUíjm] ze závislé činnosti 

za kalendáUní mEsíc nebo zdaOovací období. Do základu pro výpočet zálohy se nezahrnují 

pUíjmy vybírané srážkou dle § 36 a pUíjmy, které nejsou pUedmEtem danE. Úhrn pUíjm]  

se sníží o částky od danE osvobozené a zvýší se o povinné pojistné. Základ danE  

se zaokrouhlí na celé koruny nahoru, činí-li do hodnoty 100 Kč, nebo na stokoruny nahoru 

činí-li jeho hodnota nad 100 Kč. Záloha z tohoto základu činí 15 % a zaokrouhluje se na 

celé koruny nahoru.  Vypočtená záloha na daO se u poplatník], kteUí u plátce podepsali 

prohlášení k dani, sníží o mEsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP. PUi stanovení zálohy 

na daO se u daOových rezident] ze tUetích zemí nepUihlíží ke slevE na dani podle § 35ba 

odst. 1 písm. bě až eě a g) ZDP ani k daOovému zvýhodnEní. 138 Zálohu je tak možné,  

za pUedpokladu, že podepsali prohlášení k dani, snížit pouze o mEsíční slevu na dani  

na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. aě ZDP a mEsíční slevu na studenta. Neboli 

poplatník, který se soustavnE pUipravuje na budoucí povolání studiem nebo pUedepsaným 

výcvikem podle § 35ba odst. 1 písm. fě ZDP 139. Plátce danE srazí zálohy pUi výplatE či 

pUipsání pUíjm] ze závislé činnosti ve prospEch poplatníka, bez ohledu na skutečné 

vyplacení této mzdy.140 Plátce je povinen odvést úhrn sražených záloh do 20. dne 

kalendáUního mEsíce, v nEmž vznikla povinnost zálohu srazit 141. 

                                                 
135 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanEní, s. 73. 
136 § 3Ře odst. 7 zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
137 RYLOVÁ, Z. Mezinárodní dvojí zdanEní, s. 74. 
138 § 3Řh odst. 13 zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
139 VYŠKOVSKÁ, M. Cizinci a danE, s. 43. 
140 § 3Řh odst. 7 zákon č. 5Ř6/1řř2 Sb., daních z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis] 
141 Tamtéž, § 3Řh odst. 10. 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STAVU 

V analytické části bude hloubEji pUedstavena problematika ukrajinské migrace. Dále  

v této části práce bude vymezen souhrn povinností pUi ucházení se o práci a následnE 

zamEstnání u tuzemského zamEstnavatele, jakož i povinnosti plynoucí pro tohoto 

zamEstnavatele jako druhého subjektu pracovnEprávního pomEru. 

3.1 Ukrajinská migrace 

Ukrajinská migrace má v ČR dlouhou historii, pUes víc jak dvE desetiletí má legální 

ukrajinská migrace do České republiky pUevážnE ekonomickou povahu, podobnE jako je 

tomu v Polsku.  PUed ekonomickou recesí nabídla tato zemE mnoha ukrajinským 

migrant]m nejen šanci zlepšit jejich finanční situaci a možnost uživit své rodiny na 

UkrajinE, ale také pUíležitost vybudovat etnické sítE a najít relativnE pohodlný nový 

domov v Evropské unii.142 

Pokud jde o ukrajinskou migraci, patUí ČR ve stUední a východní EvropE mezi jednu  

z nejatraktivnEjších destinací. Počet oficiálnE registrovaných ukrajinských občan]  

v České republice pUevyšuje celkový počet tEchto občan] registrovaných Polsku, kde je 

situace obdobná a Ukrajinci zde zaplOují volná pracovní místa po Polácích, kteUí ve 

velkém odjíždí na západ. Celková hodnota v ČR dosahuje témEU stejnE vysoký hodnot 

počtu ukrajinských občan] jako v sousedním NEmecku. 143 Česká republika také 

vzhledem k výhodnému geografickému umístEní v srdci Evropy pUitahuje značnou část 

ukrajinských pracovník], pUičemž mezi hlavní rozhodující determinanty ukrajinské 

migrace patUí ekonomické faktory. Z provedených analýz je patrné, že ukrajinští 

pracovníci vEtšinu získaných penEz z ČR investují do staveb dom] a nutných oprav na 

UkrajinE. Výsledky provedených analýz pro ukrajinské tv]rce politik mohou posloužit 

                                                 
142 LEONTIYEVA, Yana. Ukrainians in the Czech Republic: On the Pathway from Temporary Foreign 
Workers to One of the Largest Minority Groups. FEDYUK, Olena a Marta KINDLER, ed. Ukrainian 
Migration to the European Union [online]. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 133-149 [cit. 
2017-12-04]. IMISCOE Research Series. DOI: 10.1007/978-3-319-41776-9_8. ISBN 978-3-319-41774-5. 
Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-41776-9_8 
143 Tamtéž. 
 

http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-41776-9_8
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jako podklad pro vyvolání iniciativy na podporu zamEstnanosti mladých lidi  

a ke zmEnE strategie Uízení této oblasti. 144 

Ukrajinci na rozdíl od osob pUicházejících z Vietnamu, další vysoce zastoupená imigrující 

skupina v ČR, jejichž občané nejčastEji p]sobí jako podnikatelé, jsou ve vEtší míUe 

pUípad] zamEstnanci než zamEstnavatelé. Ukrajinští pracovníci často nevyužívají svých 

dosažených vzdElání a p]sobí na místech, které nejsou v souladu s jejich dosaženou 

kvalifikací. Z provedených pr]zkum] vyplývá, že vEtšina z tEch, kteUí dosáhli vyššího 

vzdElání, mají tendenci mít kvalifikované zamEstnání. Faktem ovšem z]stává, že vzdElaní 

ukrajinští pUistEhovalci nejsou vždy na trhu práce úspEšní. Riziko nadmErného vzdElání 

u Ukrajinc] je pomErnE vysoké, každý pátý ukrajinský zamEstnanec zaujímá pozici, na 

které p]sobí ostatní zamEstnanci s výraznE nižším dosaženým vzdEláním. Delší pobývání 

na území ČR nemusí být vždy zárukou pro ukrajinské pracovníky, aby se dostali vhledem 

k dosažení svého vyššího vzdElání, na vhodnEjší pozici. 145 

Marginalizace je jeden z pojm], jimž lze vyjádUit postavení ukrajinských pracovník] na 

trhu práce. Jedná se o jednu z forem sociální exkluze, která je zUetelná zejména v oblasti 

zamEstnanosti, cizinci jsou zatlačování do marginálních pozic, což mimo jiné je 

zp]sobeno pUedevším nezájmem domácích pracovník] obsazovat neatraktivní pracovní 

místa. 146 Dochází k tomu pUedevším z d]vodu nedostatečných jazykových znalostí, 

nízkého vzdElání či omezených vyjednávacích schopností zahraničních pracovník]. Tyto 

skutečnosti znemožOují pUemístEní na kvalitativnE lepší pracovní místa a podporují 

zaujímání okrajových pozic na trhu práce.147  Ukrajinci jsou odsunuti na sekundární trh 

                                                 
144 STRIELKOWSKI, Wadim a Blanka WEYSKRABOVA. Ukrainian Labour Migration and Remittances 
in the Czech Republic. Tijdschrift voor economische en sociale geografie [online]. 2014, 105(1), 30-45 [cit. 
2017-12-03]. DOI: 10.1111/tesg.12052. ISSN 0040747x.  
Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/tesg.12052 
145 LEONTIYEVA, Yana. Ukrainians in the Czech Republic: On the Pathway from Temporary Foreign 
Workers to One of the Largest Minority Groups. FEDYUK, Olena a Marta KINDLER, ed. Ukrainian 
Migration to the European Union [online]. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 133-149 [cit. 
2017-12-04]. IMISCOE Research Series. DOI: 10.1007/978-3-319-41776-9_8. ISBN 978-3-319-41774-5. 
Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-41776-9_8 
146 MůREŠ, Petr. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení / Poverty, Marginalisation, Social 
Exclusion. Sociologický Časopis / Czech Sociological Review [online]. 2000, 36(3), 285-297 
 [cit. 2017-12-13]. ISSN 003Ř02ŘŘ. Dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/41131551?seq=1#page_scan_tab_contents 
147 TRBOLů, Robert a Miroslava RÁKOCZYOVÁ, ed. Vybrané aspekty života cizinc] v České republice. 
Praha: VÚPSV, 2010. ISBN ř7Ř-80-7416-067-7. 
 

http://doi.wiley.com/10.1111/tesg.12052
http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-41776-9_8
http://www.jstor.org/stable/41131551?seq=1#page_scan_tab_contents


41 
 

práce, který se vyznačuje pUedevším nestabilními pracovními místy, nižšími mzdami  

i nižší společenskou prestiží148. 

Provedené pr]zkumy uvádí skutečnost, že ukrajinští muži na rozdíl od ostatních 

imigrujících skupin nežijí v ČR se svými dEtmi a jsou oddEleni od svých manželek  

a pr]mErný vEk ukrajinských migrant] je necelých 35 let. S touto skutečností souvisí fakt, 

že Ukrajinci stále udržují pevné vazby s rodnou zemí a jejich pobyt je zde v mnoha 

pUípadech dočasný. 149 Korelaci mezi pravdEpodobností posílání penEžních remitencí  

a délkou pobytu v ČR lze pUirovnat ke tvaru obráceného písmene U s vrcholem kolem 

šestého roku pobytu stráveného na českém území. Okolo tohoto roku je nejvyšší 

pravdEpodobnost podpory od ukrajinských migrant] pro osoby v zahraničí, 

s pUibývajícím časem je shledaná klesající tendence podpory ze strany ukrajinských 

pracovník] p]sobících v ČR.150 

Ukrajinská migrace, ve které tradičnE pUevažují stále muži, je po mnoho let považována 

za migraci primárnE cirkulární. Za poslední desetiletí dochází ale postupnE ke zmEnám 

vývoje tohoto trendu a stále více ukrajinských státních pUíslušník] se v ČR usazuje, s tím 

souvisí skutečnost, že vzrostlo zastoupení žen na celkovém počtu migrujících osob 

z Ukrajiny. Taktéž ze strany ukrajinských občan] stoupá tendence se začlenit do 

společnosti. 151 

Znalost českého jazyka je barierou pro značnou vEtšinu Ukrajinc], která jím brání v určité 

míUe spokojenosti života na území ČR 152.  Institucionální pUekážky mobility pracovní 

síly, prostUednictvím regulace pracovního povolení, mohou snížit očekávání 

                                                 
148 NEKORJAK, Michal. Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky. Sociální 
studia[online]. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 1(3), 89-109 [cit. 2017-12-15]. ISSN 1803-6104. 
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5522 
149 DRBOHLůV, Dušan a Dagmar DZÚROVÁ. "Where ůre They Going?": Immigrant Inclusion in the 
Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International 
Migration [online]. 2007, 45(2), 69-95 [cit. 2017-12-03]. DOI: 10.1111/j.1468-2435.2007.00404.x. ISSN 
0020-7řŘ5. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-2435.2007.00404.x 
150 DRBOHLůV, Dušan, ed. Ukrajinská pracovní migrace v Česku: migrace-remitence - (rozvoj). Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN ř7Ř-80-246-2995-7. 
151 LEONTIYEVA, Yana. Ukrainians in the Czech Republic: On the Pathway from Temporary Foreign 
Workers to One of the Largest Minority Groups. FEDYUK, Olena a Marta KINDLER, ed. Ukrainian 
Migration to the European Union [online]. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 133-149. 
152 DRBOHLůV, Dušan a Dagmar DZÚROVÁ. "Where ůre They Going?": Immigrant Inclusion in the 
Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International 
Migration [online]. 2007, 45(2), 69-95. 
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pUistEhovalc] a zpomalit jejich integraci do České republiky. ZačlenEní ukrajinských 

pracovník] do pracovního trhu je obecnE považováno za pUedpoklad úspEšné integrace 

migrant] do hostitelské společnosti. Srovnání dosaženého vzdElávání a dovedností 

migrant] s pracovními místy v cílové zemi se často používá jako ukazatel integrace na 

trhu práce. 153 

 

 

Graf 1: Vývoj celkového počtu cizinc] v ČR, občané z Ukrajiny vyznačeni modUe (PUevzato ze 154) 

Počet Ukrajinc] výraznE rostl až do roku 200ř, kdy dosáhl doposud nejvyšší hodnoty 

bezmála 135 000 Ukrajinc]. V d]sledku ekonomické krize tento počet poklesl a další 

nár]st již nebyl tak značný. Mimo jiné byla d]vodem migrační a vízová politika ČR, 

vydaná restriktivní opatUení v rámci ekonomické krize, která mEla primárnE chránit zájmy 

                                                 
153 LEONTIYEVA, Yana. Ukrainians in the Czech Republic: On the Pathway from Temporary Foreign 
Workers to One of the Largest Minority Groups. FEDYUK, Olena a Marta KINDLER, ed. Ukrainian 
Migration to the European Union [online]. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 133-149 [cit. 
2017-12-04]. IMISCOE Research Series. DOI: 10.1007/978-3-319-41776-9_8. ISBN 978-3-319-41774-5. 
Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-41776-9_8 
154 DRBOHLAV, D. a M. JAROSZEWICZ, ed. Ukrainian migration in times of crisis: forced and labour 
mobility, [online], s. 100. 
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českých zamEstnanc], mezi nE patUilo neprodlužování povolení k zamEstnání či omezení 

agenturního zamEstnávání. V roce 2015 dosáhl počet ukrajinských občan] hodnoty 

106 019 a za rok 2016 hodnota vystoupala na 110 245 ukrajinských migrant].155
 

 

 

 

Graf 2: Podíl ukrajinských imigrant] na celkovém počtu cizinc] žijících v jednotlivých okresech ČR  
k 31. 3. 2016 ĚPUevzato ze 156) 

Regionální rozmístEní Ukrajinc] v ČR odpovídá skutečnosti, že Ukrajinci jsou 

ekonomicky aktivní. Pracovní migranti, pUedevším migranti bez rodin, se vyznačují 

strategií založenou na zajištEní levného bydlení a následnE dojíždEní za prací. Výzkumy 

ukazují, že často pobývají v regionech, kde je nízká nezamEstnanost, nekonkurují tak 

českým občan]m. Nejvyšší počet Ukrajinc] se nachází v hlavním mEstE Praze, 

v procentuálním vyjádUení se jedná pUes 40 % z celkového počtu. StUedočeský kraj čítá 

                                                 
155 SCHROTH, Jan, Bohdan RůJČINEC a Sofia RIůBUSHKINů. ZamEstnávání cizinc] z Ukrajiny 
[online].  Praha: IOM Praha, 2016. 
156 DRBOHLAV, D. a M. JAROSZEWICZ, ed. Ukrainian migration in times of crisis: forced and labour 

mobility, [online], s. 101. 
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okolo 15 % Ukrajinc], dále se mezi území s významnou koncentrací Uadí Jihomoravský 

kraj s 9,1 % a PlzeOský kraj s 5,6 %. Naopak nejménE Ukrajinc] p]sobí v kraji 

Pardubickém či Moravskoslezském. Dle dosavadní zkušenosti platí, že Ukrajinci do ČR 

pUicházejí pracovat, vydElat si, a nikoliv kv]li sociálním dávkám. U občan] ze tUetích 

zemí vyplývá prokazatelnE nízká hodnota čerpání dávek ze sociálního systému. 157 

3.2 PracovnEprávní vztah 

V následující části budou analyzovány povinnosti vyplývající z právní úpravy pro 

zamEstnance a zamEstnavatele v pracovnEprávním vztahu. Povinnosti budou uvádEny pro 

konkrétní typ zamEstnance, kterým bude cizinec pocházející z Ukrajiny. Jedná se o jeden 

z nejčastEjších typ] vyskytujících se pUípad] na území ČR, tedy muž a současnE 

nerezident ČR. NáslednE analyzovány povinnosti pro tuzemského zamEstnavatele  

se sídlem v ČR, jak vyplývají ve sledu pUed, v pr]bEhu a po skončení tohoto pomEru. 

 Pobytové oprávnEní zamEstnance 

I v pUípadE krátkodobých pobyt] cizinc] ze tUetích zemí na našem území podléhají tito 

cizinci vízové povinnosti. Vízová povinnost občan] z Ukrajiny v Schengenském prostoru 

byla zrušena k 11. 6. 2017 a od této doby platí bezvízový styk s Ukrajinou. 158 Tento 

bezvízový styk platí pro ukrajinské občany, kteUí jsou držiteli biometrického pasu. 

Bezvízový styk opravOuje občany pouze k pobytu na území České republiky za účelem 

jiným než výdElečným. Cizinci nemohou bEhem svého pobytu pracovat, nebo[ hrozí 

riziko pokuty pro nelegální zamEstnávání. Na druhou stranu se jedná o jisté zjednodušení 

procesu, potencionální uchazeč o zamEstnání m]že využít svého pobytu a poohlédnout 

se po vhodném pracovním místE, zúčastnit se pohovoru a pUipravit potUebné dokumenty 

spojené se získáním dalšího pobytového oprávnEní. SoučasnE je i bezvízový cizinec 

povinen ve lh]tE do 3 pracovních dn] ode dne vstupu, ohlásit místo svého pobytu na 

území České republiky pUíslušnému odboru cizinecké policie. Celková doba setrvání  

v Schengenském prostoru nesmí pUesáhnout ř0 dní v pr]bEhu jakéhokoliv 1Ř0 denního 

                                                 
157 SCHROTH, Jan, Bohdan RůJČINEC a Sofia RIůBUSHKINů. ZamEstnávání cizinc] z Ukrajiny 
[online].  Praha: IOM Praha, 2016. 
158 Informační servis: Zpravodajství. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Praha: Ministerstvo 
vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/bezvizovy-styk-
s-ukrajinou.aspx 
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období. Bezvízový styk se netýká občan] Ukrajiny, kteUí míUí do ČR na krátkodobé 

pobyty za výdElečným účelem. Tito občané Ukrajiny musejí nadále žádat na 

zastupitelském úUadu České republiky o vízum k pobytu do ř0 dn] standardním 

zp]sobem. Vízum lze prodloužit na území České republiky pouze v ojedinElých 

pUípadech.159  

Dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu nejsou zavedením 

bezvízového styku s Ukrajinou ovlivnEny. Svoje žádosti o dlouhodobé vízum nebo  

o povolení k dlouhodobému pobytu musejí podávat osobnE na pUíslušném zastupitelském 

úUadu ČR na UkrajinE nebo ve státE, kde mají povolen dlouhodobý či trvalý pobyt.160 

Z uvedeného plyne, že není možné, aby cizinec bEhem pobytu na krátkodobé vízum podal 

na území ČR žádost o vízum dlouhodobé. Po skončení pobytu na území České republiky 

do ř0 dní tedy musí cizinci z Ukrajiny vycestovat z území České republiky.  

Dlouhodobé vízum umožOuje cizinci pobyt na území pUesahující ř0 dn], tato doba nesmí 

pUesahovat 6 mEsíc]. V ČR se rozlišují dlouhodobá víza za r]znými účely. Práce se 

zabývá dlouhodobým vízem za účelem zamEstnání, které se od roku 2014 vydává ve 

formE tzv. zamEstnanecké karty.161 Tuto žádost podává cizinec na zastupitelském úUadu 

ČR v zahraničí. PUíslušným orgánem rozhodujícím o udElení dlouhodobého víza je MV 

ČR. Žádost o udElení dlouhodobého víza je povinné podávat vždy osobnE pUímo na 

zastupitelském úUadE.162 

S dlouhodobým vízem se pojí souvislost pobytu dlouhodobého za r]zným účelem.  

O dlouhodobý pobyt m]že cizinec požádat v pUípadE, že na území ČR již pobývá na 

vízum k pobytu nad ř0 dn]. ZároveO za pUedpokladu, že cizinec hodlá na území i nadále 

                                                 
159 Informační servis: Zpravodajství. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Praha: Ministerstvo 
vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/bezvizovy-styk-
s-ukrajinou.aspx 
160 Tamtéž. 
161 ZůMDSTNÁVÁNÍ CIZINC¥. In: HospodáUská komora České republiky [online]. Praha: HospodáUská 
komora České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: https://www.komora.cz/wp-
content/uploads/2017/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_HK-%C4%8CR-
Zam%C4%9Bstn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-cizinc%C5%AF_final-s-obsahem_tisk.pdf 
162 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: Vízum k pobytu nad ř0 dn] 
(dlouhodobéě. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 
©2017 [cit. 201Ř-02-07]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-
dlouhodobe.aspx 
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pobývat po dobu delší než 1 rok a nadále trvá stejný účel pobytu. Cizinec je oprávnEn 

podat žádost na území na pracovišti MV ČR. OprávnEní podat žádost o dlouhodobý pobyt 

nastává nejdUíve 120 dn] pUed skončením stávajícího povolení, a nejzazší termín je 14 

dn] pUed tímto skončením. Pozornost musí cizinec vEnovat pUedevším tomu, na který den 

v týdnu spadá rozhodný den. Jestliže se jedná o tzv. den pracovního klidu, nastává 

povinnost podat žádost v pUedcházející pracovní den. Ve výjimečných pUípadech existuje 

možnost podat žádost pozdEji, jestliže pro to nastaly d]vody, které cizinci zabránily splnit 

včasnE danou povinnost. ZároveO musí ale prokázat, že se jednalo o d]vody s pUívlastkem 

na jeho v]li nezávislé.163 

Cizinec má v pUípadE zájmu možnost zažádat o trvalý pobyt, konkrétnE po pEti letech 

nepUetržitého pobytu na území ČR. Další možnost mají cizinci, kteUí jsou alespoO jeden 

rok rodinným pUíslušníkem občana ČR, po dvou letech nepUetržitého pobytu, o trvalý 

pobyt zažádat.164 

 ZamEstnanecká karta 

ZamEstnanecká karta je základní druh povolení, která opravOuje držitele k dlouhodobému 

pobytu na území ČR za účelem výkonu zamEstnání. ZamEstnanecká karta tedy v sobE 

spojuje povolení k pobytu i povolení pracovat na pracovním místE, na které byla karta 

vydána. ZamEstnanecká karta má tedy duální charakter, existují ale zvláštní pUípady, kdy 

karta funguje v tzv. neduálním režimu a slouží pouze jako povolení k pobytu. Jedná se o 

cizince, který má právo volného vstupu na trh práce, nebo naopak cizinec stále podléhající 

povinnosti mít povolení k zamEstnání od pUíslušného ÚP ČR.  PUípady volného vstupu na 

trh práce ČR je uveden v § řŘ ZoZ. Povolení k zamEstnání potUebují cizinci pracující jako 

stážisté u zamEstnavatele v ČR.165  

                                                 
163 ZůMDSTNÁVÁNÍ CIZINC¥. In: HospodáUská komora České republiky [online]. Praha: HospodáUská 
komora České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: https://www.komora.cz/wp-
content/uploads/2017/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_HK-%C4%8CR-
Zam%C4%9Bstn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-cizinc%C5%AF_final-s-obsahem_tisk.pdf 
164 Tamtéž. 
165 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: ZamEstnanecká karta. Ministerstvo 
vnitra České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. 
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx 
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Novela zákona o pobytu cizinc] a zákona o zamEstnanosti, která nabyla účinnosti 

dne   24. 6. 2014, zavedla zamEstnaneckou kartu.  Tato karta nahradila dosavadní zelenou 

kartu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zamEstnání a dlouhodobé vízum za 

účelem zamEstnání. 166 

Nová právní úprava má zjednodušit proces získaní pUíslušných oprávnEní. Mimo jiné je 

touto novelou implementována SmErnice167, která klade d]raz na spravedlivé zacházení 

s pUíslušníky tUetích zemí, harmonizaci a zjednodušení pravidel pro postupy vyUizování 

povolení. SmErnice se vztahuje na cizince ze tUetích zemí, kteUí v členském státE EU již 

oprávnEnE za účelem výkonu práce pobývají nebo o tento pobyt žádají. Dále cizince ze 

tUetích zemí, kteUí byli pUijati na základE jiného imigračního statusu a mají oprávnEní v 

hostitelské zemi pracovat, napU. rodinní pUíslušníci zahraničních pracovník], studenti 

nebo vEdci. SmErnice ze své p]sobnosti vyloučila 12 kategorií, na které se její p]sobnost 

nevztahuje. Jedná se napUíklad o námoUníky, sezonní pracovníky či pracovníky au pair.168  

Cizinec musí požádat o vydání zamEstnanecké karty na zastupitelském úUadE ČR místnE 

pUíslušném osobnE, žádost je podána na zvláštním formuláUi Žádost o zamEstnaneckou 

kartu, formuláU je dostupný na stránkách Ministerstva vnitra. Na UkrajinE se nachází 

celkem šest pracoviš[, jmenovitE České centrum Kyjev, Velvyslanectví Kyjev, Generální 

konzulát Lvov, Honorární konzulát Dnipro, Charkov, Užhorod. PUímo na odboru azylové 

a migrační politiky MV ČR mohou žádost podat cizinci v pr]bEhu svého pobytu v ČR na 

vízum k pobytu nad ř0 dní nebo na povolení k dlouhodobému pobytu. Jestliže je podaná 

žádost provedena jinak než osobnE, platí lh]ta pEti dn] k dostavení se na pracovištE MV 

v ČR.169  

                                                 
166 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: ZamEstnanecká karta. Ministerstvo 
vnitra České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. 
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx 
167 SmErnice Evropského parlamentu a Rady 2011/řŘ/EU ze dne 13侑 12侑 2011 o jednotném postupu 
vyUizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní pUíslušníky 
tUetích zemí a o společném souboru práv pracovník] ze tUetích zemí oprávnEnE pobývajících v nEkterém 
členském státE. 
168 ROZUMEK, Martin. SmErnice EU o jednotném postupu vyUizování žádostí o jednotné povolení k 
pobytu a práci – tápání harmonizace migračního práva EU. In: Pobyt cizinc]: vybrané právní problémy. 
Brno: KanceláU veUejného ochránce práv, 2014, s. 36ř. 
169 ZamEstnanost. Integrovaný portál MPSV [online]. Praha: OKsystem, ©2002-2018 [cit. 2017-12-14]. 
Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy 
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Karta je určena pro cizince, jež zamýšlí pracovat v ČR po dobu delší, než jsou tUi mEsíce. 

Vydává se na dobu trvání pracovnE-právního vztahu, nejdéle však na období 2 let a je 

povoleno ji pUípadnE opakovanE prodlužovat a prodlužuje se vždy nejdéle o dva roky. 170 

Žádost o prodloužení platnosti zamEstnanecké karty se podává na MV ČR nejdUíve v dobE 

120 dn] pUed skončením platnosti karty a nejpozdEji v poslední den platnosti 

zamEstnanecké karty. Vydání zamEstnanecké karty obecnE není omezeno 

požadavkem odborné či kvalifikované zp]sobilosti a je vydávána pro všechny druhy 

zamEstnání. Vyžaduje-li si daná pozice odbornou a kvalifikovanou zp]sobilost, či je 

podle právních pUedpis] vyžadována, je cizinec povinen ji prokázat pUíslušným 

dokladem.171 

Požadované dokumenty pUikládané k žádosti o zamEstnaneckou kartu duálního 

charakteru: 

- originální cestovní doklad, 

- doklad o zajištEní ubytování v ČR, 

- aktuální fotografii, 

- pracovní smlouva, popUípadE dohoda o pracovní činnosti či smlouva o smlouvE 

budoucí o ujednání pracovní smlouvy či DPČ, 

- doklad prokazující odbornou zp]sobilost (je-li to k danému zamEstnání nezbytné 

či tak stanoví právní pUedpisě, 

- doklad prokazující požadované vzdElání, 

- doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci vyžadují-li to jiné 

právní ĚpU. Uidičské oprávnEníě, 

- doklad prokazující, že splOujete podmínky pro výkon tzv. regulovaného 

povolání, jestliže cizinec není držitelem tohoto dokladu, musí navíc 

zažádat uznávací orgán ČR o uznání odborné kvalifikace a až s kladným 

rozhodnutím je vydaná zamEstnanecká karta, 

- výpis z evidence RejstUíku trest], popUípadE obdobný doklad Ěje-li o to požádánoě,  

                                                 
170 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: ZamEstnanecká karta. Ministerstvo 
vnitra České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. 
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx 
171 JOUZů, Ladislav. ZamEstnávání cizinc] v České republice. In: Česká advokátní komora [online]. 
Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zamestnavani-cizincu-v-ceske-republice?browser=mobi 
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- doklad, jenž potvrzuje splnEní požadavk] Ministerstva zdravotnictví České 

republiky pUed zavlečením infekčního onemocnEní ze zahraničí 172 (je-li o to 

požádánoě.173 

Doklady, které cizinec MV pUedkládá, musí být originální nebo úUednE ovEUené kopie. 

Spolu s originálním znEním dokumentu je pUedložen i dokument v úUednE ovEUeném 

pUekladu do českého jazyka.  Náležitosti žádosti nesmí být starší 1Ř0 dn], výjimka platí 

u cestovního dokladu a fotografie cizince. O vydání karty rozhoduje odbor azylové  

a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR Ědále „OůMP“ě a to ve lh]tE 60 dn], u 

složitých pUípad] se lh]ta prodlužuje a činí až ř0 dn] ode dne podání žádosti. 174 Pokud 

by došlo k zamítnutí žádosti o vydání zamEstnanecké karty, má cizinec možnost ve lh]tE 

15 dn] ode dne doručení tohoto rozhodnutí, podat odvolání ke Komisi pro rozhodování 

ve vEcech cizinc] prostUednictvím OAMP. „Z odvolání musí být patrné, kdo jej činí, 

jakého rozhodnutí se týkají a v jakém rozsahu je toto rozhodnutí napadáno a v čem je 

spatUován rozpor s právními pUedpisy nebo nesprávnost tohoto rozhodnutí.“175 Na 

posouzení podaného odvolání má OůMP 30 dní.  Jestliže neshledá žádné pochybení, 

vydá stanovisko a spis spolu s ním je pUedán Komisi pro rozhodování ve vEcech cizinc], 

která rozhodne. V pUípadE, že pochybení shledá, má možnost sjednat nápravu pomocí 

autoremedury.176  

U žádosti o zamEstnaneckou kartu v zahraničí, která je kladnE vyUízena, vydá 

zastupitelský úUad vízum k pobytu nad ř0 dn] za účelem pUevzetí zamEstnanecké karty. 

PUed vyznačením víza cizinec musí pUedložit doklad o uzavUení cestovního zdravotního 

pojištEní na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne nástupu do zamEstnání, kdy 

vznikne účast na veUejném zdravotním pojištEní. Po pUíjezdu do ČR, nejpozdEji 

do 3 pracovních dn], navštíví pracovištE MV za účelem poskytnutí biometrických údaj] 

                                                 
172 Zákon č. 25Ř/2000 Sb. o ochranE veUejného zdraví a o zmEnE nEkterých souvisejících zákon] 
173 ZůMDSTNÁVÁNÍ CIZINC¥. In: HospodáUská komora České republiky [online]. Dostupné z: 
https://www.komora.cz/wp-content/uploads/2017/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_HK-
%C4%8CR-Zam%C4%9Bstn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-cizinc%C5%AF_final-s-
obsahem_tisk.pdf  
174 Tamtéž. 
175 Tamtéž. 
176 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: ZamEstnanecká karta. Ministerstvo 
vnitra České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. 
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx 
 

https://www.komora.cz/wp-content/uploads/2017/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_HK-%C4%8CR-Zam%C4%9Bstn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-cizinc%C5%AF_final-s-obsahem_tisk.pdf
https://www.komora.cz/wp-content/uploads/2017/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_HK-%C4%8CR-Zam%C4%9Bstn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-cizinc%C5%AF_final-s-obsahem_tisk.pdf
https://www.komora.cz/wp-content/uploads/2017/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_HK-%C4%8CR-Zam%C4%9Bstn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-cizinc%C5%AF_final-s-obsahem_tisk.pdf
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nutných ke zhotovení zamEstnanecké karty. Po poUízení biometrických údaj] bude 

vydáno Potvrzení o splnEní podmínek pro vydání zamEstnanecké karty. NáslednE ve 

stanovené lh]tE, nejpozdEji však do 60 dn] od poUízení biometrických údaj], se cizinec 

dostaví na pracovištE MV ČR pro pUevzetí zamEstnanecké karty. 177  

Pracovní místo lze se souhlasem OAMP MV zmEnit nebo pracovat u dalšího 

zamEstnavatele. Nejprve je nutné podat písemnou žádost na pracovišti MV. K žádosti se 

musí pUiložit pracovní smlouvu, DPČ nebo alespoO smlouvu o smlouvE budoucí, doklad 

o kvalifikaci a dále je tUeba doložit doklad o tom, že dosavadní pracovnEprávní vztah trvá 

nebo kdy skončil. Žádost musí podat nejpozdEji do šedesáti dn] od skončení dosavadního 

pracovnEprávního vztahu, jinak karta ze zákona zanikne.178  

Na pUíslušném regionálním pracovišti cizinecké policie, konkrétnE OddElení pobytových 

agend (OPA), se pUihlásí k pobytu.  Jedná se o odbor cizinecké policie krajského 

Ueditelství PČR místnE pUíslušného podle místa hlášeného pobytu cizince. Je nutné 

pUedložit doklad o zajištEném ubytování, dodatečnE lze doložit tento doklad nejpozdEji 

do 10 dn] ode dne pUíjezdu do ČR. Tuto povinnost lze splnit i na pracovišti Ministerstva 

vnitra.179 

 Modrá karta 

Modrá karta je speciální druh pracovního povolení a zároveO povolení k pobytu. Toto 

povolení opravOuje cizince jak k pobytu na území ČR, tak k výkonu výdElečné činnosti, 

což svEdčí o duálním charakteru. Zpravidla je vydávána uchazeč]m o takovou pracovní 

pozici, jež vyžaduje vysokou odbornou kvalifikaci. Vysoká kvalifikace v podobE UádnE 

ukončeného vysokoškolského vzdElání nebo vyššího odborného vzdElání trvající 

minimálnE 3 roky.180  

                                                 
177 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: ZamEstnanecká karta. Ministerstvo 
vnitra České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. 
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx 
178 Tamtéž. 
179 ZamEstnanost: ZamEstnanecké karty. Integrovaný portál MPSV [online]. Praha [cit. 2017-12-17]. 
Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam 
180 FLůNůGůN, Robbie Flanagan. Pracovní vízum pro Ukrajince. In: Infocizinci [online]. Praha: 
infocizinci.cz, ©2017 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: http://infocizinci.cz/cr/pracovni-vizum-pro-ukrajince/ 
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Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 mEsíce delší, než je doba, na níž byla 

uzavUena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Modrou kartu je možné prodloužit, 

vždy nejdéle o 2 roky. Nelze kartu vydat na základE dohody o pracovní činnosti nebo 

podle dohody o provedení práce. ZároveO se musí jednat o pracovní pozici, která splOuje 

podmínku dle ZoZ, tedy m]že být obsazena cizincem. 181  

Žádost o vydání modré karty podává cizinec na zastupitelském úUadu ČR ve státu, jehož 

je občanem a kartu vydává MV ČR. Pokud cizinec v ČR již pobývá na vízum k pobytu 

nad ř0 dn] nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo je držitel modré karty vydané 

jiným členským státem EU, lze v tEchto stanovených pUípadech podat žádost o vydání 

modré karty na pracovišti MV ČR. Je stanovena podmínka podat žádost ve lh]tE do 

1 mEsíce ode dne vstupu na území a splnit podání osobnE.182 

Žádost se podává prostUednictvím pUíslušného formuláUe, ke kterému se pUiloží nezbytné 

náležitosti. Cizinec má povinnost pUedkládat originály nebo úUednE ovEUené kopie 

dokument]. Všechny pUedkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, 

nebo do češtiny úUednE pUeloženy. 

PUedkládané dokumenty: 

- originální cestovní doklad,  

- 2 fotografie, 

- doklad o zajištEní ubytování žadatele na území ČR, 

- pracovní smlouva,  

- doklady o dosaženém vzdElání jako potvrzení o vysoké kvalifikaci, 

- jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnEní podmínek pro výkon 

takového povolán, 

- doklad o cestovním zdravotním pojištEní pokrývající dobu, kdy cizinec vstoupí na 

území ČR až do dne, kdy bude cizinec zahrnut do veUejného zdravotního pojištEní, 

                                                 
181 JOUZů, Ladislav. ZamEstnávání cizinc] v České republice. In: Česká advokátní komora [online]. 
Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zamestnavani-cizincu-v-ceske-republice?browser=mobi 
182 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: Modrá karta. Ministerstvo vnitra 
České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx 
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- výpis z evidence RejstUíku trest] či obdobný doklad Ěje-li o to požádáno), 

- doklad, jenž potvrzuje splnEní požadavk] Ministerstva zdravotnictví České 

republiky pUed zavlečením infekčního onemocnEní ze zahraničí Ěje-li o to 

požádánoě. 183 

Náležitosti žádosti nesmí být starší 1Ř0 dn]. Ve lh]tE ř0 dn] ode dne podání žádosti na 

území ČR má MV ČR povinnost o žádosti rozhodnout 184. VyhovEní žádosti, která byla 

podána na MV ČR, telefonicky cizinci sdElí pUíslušné pracovištE a domluví termín vydání 

modré karta. Nebude-li možné se telefonicky spojit, následuje další varianta, že bude 

cizinec vyzván písemnE na adresu, kterou uvedl do žádosti jako kontaktní. V pUípadE 

žádosti podané na zastupitelském úUadE, zastupitelský úUad vyzve k dostavení se 

k pUevzetí modré karty. V pUípadE kladného posouzení žádosti MV ČR o vydání modré 

karty písemnE informuje zamEstnavatele.185 Žadatel obdrží od zastupitelského úUadu 

vízum k pobytu nad 90 dn] za účelem pUevzetí modré karty. PUed vyznačením víza 

musí pUedložit doklad o uzavUení cestovního zdravotního pojištEní. Do 3 pracovních dn] 

ode dne vstupu na území se dostaví k poskytnutí biometrických prvk] a následnE si 

vyzvedne modrou kartu na určeném pracovišti odboru azylové a migrační 

politiky Ministerstva vnitra. Na oddElení pobytových agend cizinecké policie se pUihlásí 

k pobytu. MístnE pUíslušné krajské Ueditelství PČR je dle místa hlášeného pobytu. Je nutné 

pUedložit doklad o zajištEném ubytování, dodatečnE lze doložit tento doklad nejpozdEji 

do 10 dn] ode dne pUíjezdu do ČR. Tuto povinnost lze splnit i na pracovišti Ministerstva 

vnitra.186 

V pUípadE záporného posouzení žádosti podané na MV ČR bude poštou na adresu 

uvedenou v žádosti doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti rozhodnutí pUísluší 

cizinci právo se odvolat. Lh]ta na odvolání činí 15 dní od doručení 

                                                 
183 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: Modrá karta. Ministerstvo vnitra 
České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx 
184 FLůNůGůN, Robbie Flanagan. Pracovní vízum pro Ukrajince. In: Infocizinci [online]. Praha: 
infocizinci.cz, ©2017 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: http://infocizinci.cz/cr/pracovni-vizum-pro-ukrajince/ 
185 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: Modrá karta. Ministerstvo vnitra 
České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx 
186 ZamEstnanost: Zahraniční zamEstnanost. Integrovaný portál MPSV [online]. Praha: OKsystem, ©2002-
2018 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam 
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rozhodnutí. Odvolání se podává bu@ osobnE, nebo se zašle poštou na dané pracovištE MV 

ČR. Jestliže OůMP neshledá námitky proti rozhodnutí jako d]vodné pro zmEnu tohoto 

rozhodnutí, jsou materiály pUedány Komisi pro rozhodování ve vEcech pobytu cizinc]. 

Komise se vyjádUí a vEc pUedloží k rozhodnutí ministrovi vnitra. PUíslušné rozhodnutí 

ministra vnitra bude cizinci doručeno.187 

Cizinec má povinnost oznámit každou zmEnu zamEstnavatele a zmEnu pracovního 

zaUazení, pUičemž bEhem prvních 2 let jsou tyto zmEny závislé na pUedchozím souhlasu 

MV. Žádost o souhlas se zmEnou je možné podat prostUednictvím formuláUe žádosti  

o modrou kartu a uvede se, že jde o souhlas se zmEnou zamEstnavatele. K žádosti je nutné 

pUiložit pracovní smlouvu, doklad o kvalifikaci a ubytování.188 

Pokud je udElen souhlas a následnE tedy vznikne nový pracovní pomEr, a současnE je 

ukončen pUedchozí pracovní pomEr, musí žadatel tuto skutečnost ohlásit MV ČR do 

3 pracovních prostUednictvím formuláUe. Lh]ta oznámení do 3 pracovních dn] platí  

i v pUípadE povinnosti oznámení MV ČR, dojde-li k ukončení pracovního pomEru v dobE 

platnosti modré karty.189 

 Obecné povinnosti 

Další povinností pro zamEstnance je v den nástupu do zamEstnání zamEstnavatele 

informovat mimo jiné o tom, u jaké zdravotní pojiš[ovny je pUihlášen ke zdravotnímu 

pojištEní. ZmEny vztahující se ke zdravotnímu pojištEní zamEstnavateli oznámit do  

Ř dn] ode dne, kdy k nim došlo. Za nesplnEní povinnosti m]že uložit pojiš[ovna pokutu 

až do výše 10 000 Kč.190 

Občané tUetí zemE jsou povinni do 3 pracovních dn] ohlásit zmEnu jména/pUíjmení, 

osobního stavu, údaj] v cestovním dokladu/dokladu totožnosti Ěvč. výmEnyě, údaj]  

v dokladu vydaném podle ZoPC. U dlouhodobého víza či dlouhodobého nebo trvalého 

pobytu se zmEny hlásí na pracovišti MV ČR. Ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo 

                                                 
187 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: Modrá karta. Ministerstvo vnitra 
České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. Dostupné 
z: http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx 
188 Tamtéž. 
189 Tamtéž. 
190 § 44 zákon č. 4Ř/1řř7 Sb., o veUejném zdravotním pojištEní 



54 
 

odcizení dokladu do 3 pracovních dn] ode dne, kdy tato událost nastala, cizinci uvedené 

musí ohlásit na policii. Cizinci musí odevzdat nejpozdEji 3 dny pUed ukončením 

pobytu na území doklad o pobytu na území ČR.  

Označení pracovištE se symbolem BIO znamená, že se jedná o pracovištE poUizující 

biometrické údaje. Cizinec je povinen strpEt poUízení biometrických údaj] a podpisu pro 

další digitální zpracování.  Ve stanovené lh]tE, nejdéle však po dobu 60 dní od poUízení 

biometrických údaj], se cizinec musí osobnE dostavit na ministerstvo za účelem pUevzetí 

pr]kazu o povolení k pobytu na základE výzvy od správního orgánu.191 

 

Obrázek 1: Mapa pracoviš[ MV a cizinecké policie ĚPUevzato ze 192) 

 Poplatky 

Poplatky uvedené v tabulce níže jsou platné platný od 15. srpna 2017. V následující 

tabulce jsou uvedeny nejčastEjší poplatky u dlouhodobého pobytu, tedy 

ZamEstnaneckých a Modrých karet.  U žádosti o pobytové oprávnEní podané na 

Zastupitelském úUadE ČR v zahraničí žadatel hradí zastupitelskému úUadu konzulární 

                                                 
191 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: Kontakty. Ministerstvo vnitra České 
republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx 
192 Tamtéž. 
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poplatek.  Konzulární poplatek je hrazen za podání žádosti, nikoli za udElení víza, 

v místní mEnE.193 Po pUíjezdu na území ČR následnE hradí MV správní poplatek, 

vztahující se na úkony jimi provádEné. 194 

Tabulka 1: Správní a konzulární poplatky u dlouhodobého pobytu-vč. modrých a zamEstnaneckých karet 

ĚPUevzato ze 195) 

Správní a konzulární poplatky   

Úkon Poplatek 
v Kč 

 
Vízum k pobytu nad ř0 dn] – vízum typu D 
PUijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 
U zastupitelského úUadu 
PracovištE MV 
 

2500 
1000 
1500 

Vydání povolení k dlouhodobému pobytu 1000 
PUijetí žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému 
pobytu 

1500 

Prodloužení platnosti pr]kazu o povolení k dlouhodobému pobytu 1000 

Vydání pr]kazu o povolení k dlouhodobému pobytu náhradou za 
pr]kaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič 
dat s biometrickými údaji je nefunkční 

4000 

Provedení zmEny údaje uvedeného v pr]kazu o povolení 
k dlouhodobému pobytu 

1000 

  

 

 Povinnosti zamEstnavatele 

Volné pracovní místo musí být nejprve nabídnuto občan]m ČR nebo EU/EHP  

a Švýcarska. Znamená to, že je tedy nahlášeno do centrální evidence pUíslušné krajské 

                                                 
193 Vstup a pobyt: Obecní vízové informace. Ministerstvo zahraničních vEcí České republiky [online]. 
Praha: MZV ČR [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/obecne_vizove_informace/sazebnik_vizovych_poplatk
u/index.html 
194 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: Poplatky. Ministerstvo vnitra České 
republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-poplatky.aspx 
195 Tamtéž. 
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pobočky ÚP ČR. Po uplynutí tUicetidenní lh]ty od jeho oznámení, je možné místo obsadit 

držitelem zamEstnanecké karty nebo modré karty podle jednotlivých pUípad].196  

ZamEstnavatel s cizincem musí uzavUít pracovnEprávní vztah, konkrétnE pracovní 

smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvE budoucí 197. Smlouva  

o smlouvE budoucí zavazuje jednu ze stran-zamEstnavatele uzavUít na výzvu a v ujednané 

dobE s druhou stranou budoucí smlouvu. Zavázané stranE vzniká povinnost uzavUít 

smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve oprávnEná strana-zamEstnanec 

v souladu se smlouvou o smlouvE budoucí. Sjednat smlouvu o smlouvE budoucí má 

význam pUedevším v situaci, kdy zamEstnavatel má zájem na konkrétním místE zamEstnat 

zamEstnance a zároveO mu tím chce vyjádUit jistotu, že pokud jej zamEstnanec vyzve  

k uzavUení pracovní smlouvy, bude mít zamEstnavatel povinnost pracovní smlouvu 

uzavUít. Pracovní smlouvu je možné sjednat i dlouho dopUedu. Sjednání pracovní smlouvy 

dlouho dopUedu má však svá omezení. Pokud by došlo k situaci, že zamEstnanec do práce 

nenastoupí, tak pUesto pracovní pomEr sjednaným dnem vzniká. ZamEstnavatel by musel 

od pracovní smlouvy odstoupit. To s sebou však nese nejprve vyčkání, zda zamEstnanec 

do práce opravdu nenastoupí, a teprve poté m]že od pracovní smlouvy odstoupit.198  

Ujednání v pracovní smlouvE nebo dohodE o pracovní činnosti musí splOovat podmínku, 

že bez ohledu na rozsah práce, nebude sjednaná mEsíční mzda nižší, než jak je stanovena 

sazba minimální mzdy podle ZP.  Týdenní pracovní doba musí být minimálnE v rozsahu 

15 hodin.  ZamEstnaneckou kartu nelze vydat na základE dohody o provedení práce, nebo[ 

rozsah této dohody je pouze 300 hodin u jednoho zamEstnavatele za kalendáUní rok. Touto 

dohodu by nebylo možné prokázat hlavní účel pobytu cizince.199 

Jedná-li se o zamEstnání na základE modré karty, je pro zamEstnavatele zásadní, aby hrubá 

roční mzda cizince ve smlouvE odpovídala alespoO jeden a p]l násobku pr]mErné hrubé 

                                                 
196 ZamEstnanost. Integrovaný portál MPSV [online]. Praha: OKsystem, ©2002-2018 [cit. 2017-12-14]. 
Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy 
197 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Občané tUetích zemí: ZamEstnanecká karta. Ministerstvo 
vnitra České republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16]. 
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx 
198 FETTER, Richard. Na co dát pozor u smlouvy o budoucí pracovní smlouvE? 
199 JOUZů, Ladislav. ZamEstnávání cizinc] v České republice. In: Česká advokátní komora [online]. 
Praha: ČESKÁ ůDVOKÁTNÍ KOMORů, ©2012-2013 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: 
http://www.bulletin-advokacie.cz/zamestnavani-cizincu-v-ceske-republice?browser=mobi 
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roční mzdy v ČR vyhlašované sdElením Ministerstva práce a sociálních vEcí. Cizinec 

musí být zamEstnán na plný úvazek a smlouva musí být nejménE na dobu 1 roku a na 

zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu.200 

ZamEstnavatel o nástupu cizince do zamEstnání písemnE informovuje pUíslušnou 

Krajskou pobočku ÚP, nejzazší termín je den nástupu této osoby k výkonu práce, 

prostUednictvím formuláUe SdElení zamEstnavatele o nástupu zamEstnání cizince. Jestliže 

cizinec nenastoupí do práce, musí tuto skutečnost oznámit na pUíslušné krajské pobočce 

ÚP nejpozdEji do 45 dn] ode dne, kdy byly splnEny podmínky pro vydání zamEstnanecké 

karty nebo modré karty. Pro tyto pUípady slouží FormuláU sdElení o nenastoupení nebo 

pUedčasném ukončení či ukončení zamEstnání cizince.201 Informační povinnosti podléhá 

i jakákoliv zmEna nahlášených údaj] a skutečnost, že již nepotUebuje zamEstnaneckou 

kartu. ZamEstnavatel je povinen vést evidenci cizinc], které zamEstnává. Musí zároveO 

uchovávat kopie doklad] po dobu trvání zamEstnání a také po dobu 3 let od skončení 

zamEstnávání tohoto cizince.  V pUípadE ukončení zamEstnání je nutné splnit povinnost 

nejpozdEji do 10 dn] ode dne, kdy cizinec ukončil zamEstnání. NesplnEním tEchto 

povinností se m]že dopustit pUestupku nebo správního deliktu, za který m]že orgán 

inspekce práce uložit pokutu až ve výši 100 000,- Kč.202 

ZamEstnavatel by se v jeho vlastním zájmu mEl vyvarovat zamEstnávání cizince bez 

pUíslušného povolení, jelikož je v tomto pUípadE povinen uhradit správní náklady spojené 

s vyhoštEním cizince. Správní náklady spojené s vyhoštEním zahrnují náklady nejen 

na ubytování, ale i stravování, pUepravní náklady a ostatní nutné penEžní náklady.203  

ZamEstnavatel musí bezesporu spolupracovat zejména s okresní správou sociálního 

zabezpečení Ě„OSSZ“ě a zdravotní pojiš[ovnou.  

                                                 
200 ZamEstnanost: Zahraniční zamEstnanost. Integrovaný portál MPSV [online]. Praha: OKsystem, ©2002-
2018 [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam 
201 Tamtéž. 
202 ZůMDSTNÁVÁNÍ CIZINC¥. In: HospodáUská komora České republiky [online]. Praha: HospodáUská 
komora České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: https://www.komora.cz/wp-
content/uploads/2017/10/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_HK-%C4%8CR-
Zam%C4%9Bstn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-cizinc%C5%AF_final-s-obsahem_tisk.pdf 
203 Služby pro veUejnost: Informace pro cizince: Informace pro zamEstnavatele. Ministerstvo vnitra České 
republiky[online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, ©2017 [cit. 2017-12-16].  
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-zamestnavatele.aspx 
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Zdravotní pojištEní 

PUi zamEstnávání cizinc] u tuzemských zamEstnavatel], za pUedpokladu že se jedná  

o jejich jediné zamEstnání, podléhají tito cizinci účasti na českém veUejném zdravotním 

pojištEní po dobu trvání zamEstnání. To znamená, že se na nE v plném rozsahu aplikují 

zákony o veUejném zdravotním pojištEní a zákon o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištEní. 204 Povinnost zamEstnavatele k úhradE pojistného, jakožto plátce pojistného za 

zamEstnance, vzniká dnem nástupu zamEstnance do pracovního pomEru a zaniká dnem 

skončení pracovního pomEru. ZamEstnavatel pUihlašuje tohoto zamEstnance u zdravotní 

pojiš[ovny kódem „C“ s uvedením data nástupu do práce. 205 ZamEstnavatel informuje 

zdravotní pojiš[ovnu do osmi dn] o nástupu a dále s pUíslušnou zdravotní pojiš[ovnou 

kooperuje. 206 

Za účelem splnEní oznamovací povinnost sdElí zamEstnavatel své údaje, konkrétnE: 

- obchodní název, právní formu PO, sídlo, pUípadnE IČ, číslo bankovního účtu, 

pokud z nEj bude provádEt platbu pojistného u právnické osoby, nebo 

- jméno, pUíjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydlištE u fyzické osoby. 207 

V pUípadE jakékoliv zmEny výše uvedených údaj] zamEstnavatel informuje zdravotní 

pojiš[ovnu ve lh]tE osmi dn]. ZamEstnavatel musí v téže lh]tE oznámit zdravotní 

pojiš[ovnE pUípadnou zmEnu pojiš[ovny zamEstnancem.208 ZamEstnavatel odhlásí cizince 

u stávající pojiš[ovny kódem „O“ a pUihlásí k nové kódem „P“. Tyto kódy slouží pro 

účely pUihlášení se k platbE pojistného. U cizince je nutné provést zároveO registraci 

kódem „C“. 209 ZamEstnavatel je povinen zasílat pUíslušné zdravotní pojiš[ovnE kopie 

záznam] o pracovních úrazech za uplynulý kalendáUní mEsíc. Povinnost je nutné splnit 

                                                 
204 DůNDK, Antonín. Zahraniční zamEstnanci. In: ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
[online]. [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-
cisel/clanky/zahranicni-zamestnanci.htm 
205 Tamtéž. 
206 § 10 zákon č. 4Ř/1řř7 Sb., o veUejném zdravotním pojištEní 
207 DOUŠOVÁ, Jana. Ohlašovací povinnost na OSSZ a zdravotní pojiš[ovnu. In: Portál.pohoda.cz  
[online]. STORMWARE s.r.o. J, 2012 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-
ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/ohlasovaci-povinnost-vuci-ossz-a-zdravotni-pojisto/ 
208 § 10 zákon č. 4Ř/1řř7 Sb., o veUejném zdravotním pojištEní 
209 PlnEní oznamovací povinnost. Všeobecná zdravotní pojiš[ovna České republiky [online]. Praha: VZP 
ČR, ©2015 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-
metodika/zamestnavatele/plneni-oznamovaci-povinnosti 
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nejpozdEji do pátého dne mEsíce následujícího. Pokuta za porušení této povinnosti m]že 

dosahovat až výše 100 000 Kč.210 

Ukončil-li svou činnost, nebo došlo-li by ke zrušení zamEstnání, oznámí tuto skutečnost 

zdravotní pojiš[ovnE do osmi dn] od vzniku oznamované skutečnosti 211. Za nesplnEní 

oznamovací povinnosti, kterou zamEstnavateli ukládá zákon o veUejném zdravotním 

pojištEní, m]že být zamEstnavateli ze strany zdravotní pojiš[ovny uložena pokuta až do 

výše 200 000 Kč 212.  

Sociální zabezpečení 

Na cizince z Ukrajiny se vztahují právní pUedpisy ČR, nebo[ zde vykonávají pracovní 

činnost. Ukrajinci jsou zde pojištEní a paralelnE jsou poplatníci pojistného. ZamEstnavatel 

pUi zamEstnání cizince v pracovnEprávním pomEru, který zakládá cizinci účast na 

nemocenském pojištEní, musí ve lh]tE osmi kalendáUních dn] ode dne, kdy nastala 

rozhodná skutečnost, učinit své pUihlášení v registru zamEstnavatel]. Rozhodnou 

skutečností je den nástupu do práce. Úkon provede prostUednictvím tiskopisu PUihláška 

zamEstnavatele do registru zamEstnavatel]. Registr je spravován okresní správou 

sociálního zabezpečení místnE pUíslušné dle sídla zamEstnavatele. 

ZamEstnavateli k pUihlášení zamEstnance slouží formuláU Oznámení o nástupu do 

zamEstnání. Osmidenní lh]tou se Uídí i všechny ostatní oznamovací povinnosti zamEstna

vatele v]či OSSZ. 213   

ZamEstnavatel je povinen vést evidenci o zamEstnancích a tyto doklady uchovat po dobu 

10 let. V pUípadE ukončení zamEstnání oznámí tuto skutečnost OSSZ též v osmidenní 

                                                 
210 PlnEní oznamovací povinnost. Všeobecná zdravotní pojiš[ovna České republiky [online]. Praha: VZP 
ČR, ©2015 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-
metodika/zamestnavatele/plneni-oznamovaci-povinnosti 
211 DOUŠOVÁ, Jana. Ohlašovací povinnost na OSSZ a zdravotní pojiš[ovnu. 
In: Portál.pohoda.cz [online]. STORMWARE s.r.o. J, 2012 [cit. 2017-12-21].  
Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/ohlasovaci-povinnost-vuci-ossz-
a-zdravotni-pojisto/ 
212 § 44 zákon č. 4Ř/1řř7 Sb., o veUejném zdravotním pojištEní 
213 PUehled povinností zamEstnavatele. Okresní správa sociálního zabezpečení [online]. ČSSZ, 2017 [cit. 
2017-12-21]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/novy-zakon-o-nemocenskem-
pojisteni/prehled-povinnosti-zamestnavatele.htm 
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lh]tE pomocí formuláUe Oznámení o skončení zamEstnání, jedná se o shodný formuláU, 

kterým oznamoval nástup do zamEstnání. Styčným místem pro nemocenské pojištEní je 

Česká správa sociálního zabezpečení KUížová 25, 225 0Ř Praha 5. 214 NesplnEní 

povinností m]že vést k uložení pokuty v rozmezí od 10 000 Kč až do 100 000 Kč dle 

typu porušení zamEstnavatelem 215.  

 

                                                 
214 PUehled povinností zamEstnavatele. Okresní správa sociálního zabezpečení [online]. ČSSZ, 2017 [cit. 
2017-12-21]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/novy-zakon-o-nemocenskem-
pojisteni/prehled-povinnosti-zamestnavatele.htm 
215 DOUŠOVÁ, Jana. Ohlašovací povinnost na OSSZ a zdravotní pojiš[ovnu. 
In: Portál.pohoda.cz [online]. STORMWARE s.r.o. J, 2012 [cit. 2017-12-21]. Dostupné z: 
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/ohlasovaci-povinnost-vuci-ossz-a-zdravotni-
pojisto/ 
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https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/ohlasovaci-povinnost-vuci-ossz-a-zdravotni-pojisto/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/ohlasovaci-povinnost-vuci-ossz-a-zdravotni-pojisto/
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

Povinnost plynoucí pro žadatele o zamEstnaneckou kartu z titulu zamEstnance 

v pracovnEprávním pomEru plynoucí postupnE v procesu žádosti, pr]bEhu zamEstnání a 

ukončení pracovnEprávního pomEru. 

 

Obrázek 2: Povinnosti zamEstnance 
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Systematizace povinností zamEstnavatele plynoucí z titulu zamEstnání zamEstnance na 

základE zamEstnanecké karty, postupnE ve stanoveném poUadí pUed vznikem pracovního 

pomEru, v pr]bEhu trvání pomEru a v okamžiku ukončení zamEstnání.  

 

Obrázek 3: Povinnosti zamEstnavatele 

 

4.1 Modelový pUíklad 

Výchozí modelová situace popisuje pUípad pracovníka pocházejícího z Ukrajiny, jenž má 

v úmyslu najít si legálnE práci v ČR. Následující pUíklad zobrazuje tedy profil uchazeče  

o zamEstnání. Pan Vasily Ilia Lukašenko pochází z mEsta Dnipro nacházejícího se na 
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UkrajinE. Ve zmínEném mEstE vlastní tento občan stálý byt, ve kterém žije společnE se 

svou ženou a tUemi dEtmi. Žena je na mateUské dovolené s nejmladším potomkem, 

zbývající dvE dEti jsou ve vEku 7 a 10 let. DEti jsou tedy školou povinné a navštEvují 

místní základní školu na UkrajinE. Pan Lukašenko se vzhledem k tíživé ekonomické 

situaci rozhodl najít si práci v České republice. Pan Lukašenko nevlastní biometrický pas 

a ČR nikdy nenavštívil. 

 Tešení ze strany zamEstnance 

V centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zamEstnanecké karty 

si našel vhodnou pracovní pozici dElníka a skladníka s místem výkonu v TUebíči 

prostUednictvím webu Integrovaného portálu MPSV.216 Domluvil se s budoucím 

zamEstnavatelem společností ůBC s.r.o. na smlouvE o smlouvE budoucí o uzavUení 

pracovnEprávního pomEru. 

Od 27. listopadu 2017 se zavedl nový systém sjednávání termín] pro podání žádostí, 

platný pro období od 4. prosince 2017 dále.  Žádost o zamEstnaneckou kartu podá tedy 

pan Lukašenko v místE bydlištE prostUednictvím zastupitelského úUadu ČR Generální 

konzulát Lvov, na ulici Antonovycha 130/a, 79057 Lvov. Termín pro podání žádosti je 

nutné si pUedem sjednat prostUednictvím e-mailu. Žádost zašle na e-mailovou adresu 

zamkarta_lvov@mzv.cz , která je určena pouze pro zasílání objednávek na podání žádosti 

o zamEstnanecké karty tEch žadatel], kteUí nejsou zahrnuti do vládního projektu Režim 

Ukrajina. Vzhledem k vytíženosti Generálního konzulátu je vhodnEjší jakoukoliv žádost 

podat písemnE. ÚUední hodiny pro žadatele tohoto typu jsou pondElí od 14:00 hod do 

16:00 hod.  a kapacita je pUibližnE 15 žádostí o zamEstnaneckou kartu týdnE.  

Nutno podotknout, že vEtšina žádostí je v současné dobE pUijímána prostUednictvím 

projektu Ukrajina, jehož kapacita vyUízených žádostí je mnohem vyšší. ZároveO je tEmto 

žádostem vEnován více prostoru, co se týče úUedních hodin. V souvislosti s tímto je 

stanovena povinnosti v pUedmEtu e-mailu uvést aktuální alfanumerický kód, který je do 

vyčerpání kapacit v daném mEsíci umístEn na webu konzulátu.  Pro zajištEní co 

nejrychlejšího termínu je d]ležité bedlivE sledovat web, který se pro tento druh žádosti 

                                                 
216 Webová stránka  https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/prociz  

mailto:zamkarta_lvov@mzv.cz
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_zpusobu_objednavani_na.html
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zvyseni_poctu_prijimanych_zadosti_o.html
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zvyseni_poctu_prijimanych_zadosti_o.html
https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/prociz


64 
 

aktualizuje každé poslední úterý v mEsíci v 11:00 hod. ukrajinského času, tj. v 10:00 hod. 

českého času, s platností na celý mEsíc následující.  

Povinné náležitosti další části e-mailové objednávky jsou následující: 

 

Povinné je vyplnit tyto údaje do vlastního pole textu objednávky. Objednávka by byla 

vyUazena v pUípadE odlišností vlastního textu uvedeného v e-mailu a obsahu pUiložených 

pUíloh.  

Nezbytné je uhradit konzulární poplatek 1000 CZK v částce pUevedené do místní mEny 

ukrajinské hUivny, tedy v pUepočtu 1972, 912217.  Nebude-li správní poplatek uhrazen pUi 

podání žádosti nebo uhrazen jen z části, byl-by vyzván k jeho zaplacení v patnáctidenní 

lh]tE.  Nezaplacení správního poplatku v této lh]tE je d]vodem pro zastavení Uízení. 

K žádosti je v pUípadE pana Lukašenka a vybrané pracovní pozice nutné pUiložit originální 

cestovní doklad a aktuální fotografii. Smlouvu o smlouvE budoucí, v níž se strany 

zavazují v ujednané lh]tE uzavUít pracovní smlouvu, v tomto pUípadE je nutné pUedložit 

jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ovEUenou kopii, originál se následnE ihned vrací 

žadateli.  ZamEstnavatel požaduje doklad obdobný výpisu z evidence RejstUíku trest].  

                                                 
217 PUevod mEny kurzem platným pro den 23. 3. 2018. 

 

jméno a pUíjmení žadatele latinkou
shodnE s údaji uvedenými v
cestovním dokladu

datum narození

číslo cestovního dokladu

účel: zamEstnanecká karta

kontaktní údaje žadatele (e-mail a
telefon),

samostatná pUíloha, kterou musí být
naskenovaná kopie datové stránky
cestovního dokladu žadatele s
fotografií a osobními údaji a
naskenovaná kopie dokladu o účelu
pobytu, tedy pracovní smlouvu
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Dále se jedná o doklad prokazující odbornou kvalifikaci. Pozice skladníka vyžaduje 

pUíslušný doklad, bez kterého není možné tuto pozici legálnE zastávat. KonkrétnE se jedná 

o pr]kaz obsluhy vysokozdvižného vozíku, doklad je možné pUedložit jako úUednE 

ovEUenou kopii a současnE pUedložit úUednE ovEUený pUeklad originálu. Další doklad pro 

prokázání odborné kvalifikace není nutný vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o práci 

ze skupiny tzv. regulované povolání.  

Dále doklad o zajištEní ubytování. Tuto povinnost lze splnit bu@ dokladem o vlastnictví 

bytu nebo domu, což není v současné dobE pUípad pana Lukašenka, nebo[ vlastní byt 

pouze na UkrajinE. Další možností je doklad o oprávnEnosti užívání bytu nebo domu ve 

formE smlouvy o ubytování či smlouvy s obdobným obsahem. PUípadné alternativy  

do budoucna jsou i nájemní smlouva či podnájemní smlouva. Pokud by se pan Lukašenko 

rozhodl zmEnit typ ubytování, lze tuto povinnost splnit také formou nájemní smlouvy, 

kdy žadatel není nájemcem, ale člen nájemcovi domácnosti. Nezbytnou součástí je  

i písemné potvrzení vlastníka pUípadnE oprávnEného uživatele bytu nebo domu o souhlasu 

s ubytováním cizince. Dané potvrzení musí být opatUeno úUednE ovEUeným podpisem.  

Z uvedeného plyne, že ubytování musí mít v okamžiku podání žádosti o zamEstnaneckou 

kartu již zajištEno. 

PUíslušný úUad žadatele informuje o posouzení a v pUípadE kladného vyUízení jej vyzve 

k doložení dokladu o cestovním zdravotním pojištEní. PojištEní, které splOuje podmínky 

a zároveO je uznáváno Ministerstvem vnitra České republiky, je možné vybrat 

 u následujících pojiš[oven uvedených níže v tabulce. 

SplOuje-li pojištEní požadavky MV je udEleno vízum nad ř0 dn]. Jakmile vstoupí pan 

Lukašenko na území ČR, musí se dostavit do 3 pracovních dn] na pracovištE MV. 

Vzhledem k pracovní pozici s místem výkonu v TUebíči spadá p]sobnost na pracovištE 

v JihlavE, adresované na ulici Tolstého 1ř14/15, celým názvem OddElení pobytu cizinc] 

kraj Vysočina. Nedostavení se v uvedené lh]tE po pUíjezdu do ČR je d]vodem pro 

zastavení Uízení o žádosti. 
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Tabulka 2: Pojiš[ovny nabízející komplexní zdravotní pojištEní ĚCeny pojistného platné ke dni 26.2.2018) 

Pojiš[ovna Srovnání 
pojistného na dobu 

6 mEsíc] 

Minimální doba 
pojištEní/cena 

pojistného 

Limity 
pojistného 

Pojiš[ovna VZP 8400 4 mEsíce/5600 1 700 000 Kč 

-min.  

60 000 EUR 

Slavia pojiš[ovna       4000 1 mEsíc/1200 2 000 000 Kč 

– min.  

75 000 EUR 

Ergo pojiš[ovna       5100 4 mEsíce/3400 80 000 EUR 

Maxima pojiš[ovna 4 020 3 mEsíce/2010 60 000 EUR 

Axa assitance 3900 3 mEsíce/1900 
1 600 000 Kč 

 

Uniqa pojiš[ovna       5400 3 mEsíce/2700 
75 000 EUR 

 

Jakmile dojde k poUízení biometrických údaj], bude poskytovateli vydáno potvrzení  

o splnEní, v tuto chvíli již m]že být pan Lukašenko pUijat zamEstnavatelem legálnE do 

zamEstnání. Ve stanovené lh]tE, ne však delší 60 dn], je povinné se osobnE dostavit na 

pracovištE MV ČR k pUevzetí vyhotovené zamEstnanecké karty. ZároveO osobní účast 

slouží jako ovEUení totožnosti a kontroly funkčnosti karty. Nedostavení se k pUevzetí 

pr]kazu znamená zastavení Uízení o žádosti.

 

Obrázek 4: PUehled dokument] u kladnE vyUízené žádosti o zamEstnaneckou kartu Ěvlastní zpracováníě 

Žádost o 
zamEstnaneckou 

kartu
Vízum nad 90 dn]

Potvrzení o splnEní 
podmínek pro 

vydání 
zamEstnanecké 

karty 

ZamEstnanecká 
karta

http://infocizinci.cz/uncategorized/pojisteni-cizincu-u-pvzp/
http://infocizinci.cz/cr/zdravotni-pojisteni-cizincu-slavia/
http://infocizinci.cz/cr/zdravotni-pojisteni-cizincu-ergo/
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Cizinec je povinen do 3 pracovních dn] ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo 

pobytu na území, jedná se o Odbor cizinecké policie. MístnE pUíslušný odbor pro pana 

Lukašenka se nachází ve mEstE JihlavE na ulici Vrchlického 46. Nesplní-li cizinec svou 

povinnost hlášení pobytu, dopouští se pUestupku. Pokuta m]že dosáhnout až do výše 

3000,- Kč. 

 

Obrázek 5: Klíčové instituce pro vyUízení žádosti o zamEstnaneckou kartu Ěvlastní zpracováníě 

Pan Lukašenko již jako zamEstnanec je povinen v den nástupu do zamEstnání 

zamEstnavateli sdElit údaj o tom, u jaké zdravotní pojiš[ovny je pUihlášen ke zdravotnímu 

pojištEní. V rámci zdravotního pojištEní má pojištEnec právo si vybrat jednu ze sedmi 

zdravotních pojiš[oven uvedených níže v tabulce. 

Právo na zmEnu pojiš[ovny je možné uplatnit pouze jednou za 12 mEsíc], a to vždy jen 

k 1. dni kalendáUního pololetí. Takovou zmEnu a všechny ostatní zmEny týkající se 

zdravotního pojištEní musí vždy hlásit svému zamEstnavateli ve lh]tE osmi dn]. 

Cizinec musí brát na zUetel, že nárok na veUejné zdravotní pojištEní nemají ani zahraniční 

občané, kteUí u nás ukončili pracovní pomEr, ale nadále zde žijí a pobírají nemocenské 

dávky. PUíkladem m]že být cizí státní pUíslušník, jemuž vznikl nárok na nemocenskou 

bEhem ochranné lh]ty po skončení pracovního pomEru. V takovém pUípadE si pak opEt 

musí sjednat komerční pojištEní. 

 

 

Generální 
konzulát Lvov

•Antonovycha 
130/a,      79057 
Lvov

Ministerstvo 
vnitra

•Tolstého 
1914/15,     
58601 Jihlava

Odbor cizinecké 
policie

•Vrchlického 46,          
58601 Jihlava
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Tabulka 3: Zdravotní pojiš[ovny (Upraveno dle 218) 

111 Všeobecná zdravotní pojiš[ovna ČR 

201 Vojenská zdravotní pojiš[ovna ČR 

205 Česká pr]myslová zdravotní pojiš[ovna 

207 Oborová zdravotní poj. zamEstnanc] bank, pojiš[oven a stavebnictví 

209 ZamEstnanecká pojiš[ovna Škoda 

211 Zdravotní pojiš[ovna ministerstva vnitra ČR 

213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojiš[ovna219 

Po skončení pracovnEprávního pomEru s danou společností m]že držitel zamEstnanecké 

karty v dobE 60 dní od skončení pracovnEprávního vztahu požádat o souhlas MV se 

zmEnou zamEstnavatele. Jestliže takto neučiní, platnost zamEstnanecké karty zanikne  

a stejnE tak s tím tedy skončí oprávnEní k pobytu na území ČR.  

Cizinec musí odevzdat nejpozdEji 3 dny pUed ukončením pobytu na území doklad  

o pobytu na území ČR, v tomto pUípadE zamEstnaneckou kartu. V pUípadE, že cizinci 

zanikne platnost zamEstnanecké karty nebo fikce její platnosti, bude cizinec muset taktéž 

území ČR opustit. Za tímto účelem Ministerstvo vnitra cizinci vydá výjezdní pUíkaz. 

 Tešení ze strany zamEstnavatele 

ZamEstnavatel je povinen oznámit ÚP ČR pUíslušné Krajské pobočce v JihlavE volné 

pracovní místo a jeho charakteristiku. UdElí souhlas se zaUazením nahlášených volných 

pracovních pozic do centrální evidence volných pracovních míst a rovnEž udElí souhlas 

se zveUejnEním nahlášeného volného pracovního místa alespoO po dobu 30 dní ode dne 

jeho oznámení krajské pobočce ÚUadu práce ČR. Kontaktní pracovištE ÚP TUebíč je 

                                                 
218 All pojištEní.cz [online]. Dostupné z: http://www.all-pojisteni.cz/. 
219  Zdravotní pojiš[ovny. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. Praha: KAKTUS Software, 
©2010 [cit. 2017-03-0ř]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-
pojistovny_945_839_1.html 
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organizační složkou ÚUadu práce České republiky-krajské pobočky v JihlavE umístEného 

na adrese: Brtnická 2531/21586 01 Jihlava 1. 

Společnost ůBC s.r.o. uzavUe s budoucím zamEstnancem smlouvu o smlouvE budoucí, 

v níž se strany zavazují v ujednané lh]tE uzavUít pracovní smlouvu. Smlouva o smlouvE 

budoucí musí obsahovat kromE povinných náležitostí stanovených zákoníkem práce také 

dobu trvání základního pracovnEprávního vztahu, výši mzdy, délku sjednané týdenní 

pracovní doby a výmEru dovolené v souladu s právními pUedpisy. Vzhledem k podmínce 

vyplývající ze zákona, aby bez ohledu na rozsah práce mEsíční mzda cizince nebyla nižší 

než základní sazba mEsíční minimální mzdy, musí pUi uzavUení smlouvu mzda činit 

minimálnE 12 200 Kč. Nelze opomenout sjednat týdenní pracovní dobu, která musí činit 

nejménE 15 hodin. 

ZamEstnavatel o nástupu cizince do zamEstnání písemnE informuje krajskou pobočku ÚP, 

a to nejpozdEji v den nástupu této osoby k výkonu práce prostUednictvím formuláUe 

SdElení zamEstnavatele o nástupu do zamEstnání. Jakmile pan Lukašenko nastoupí do 

práce, oznámí tuto skutečnost jeho zdravotní pojiš[ovnE. U zvolené zdravotní pojiš[ovny 

Ěza pUedpokladu zvolené VZPě pUihlásí cizince k placení pojistného dle pUíslušného kódu 

C. Splnit tyto povinnosti musí do osmi dn] od vzniku oznamované skutečnosti. 

ZamEstnavatel musí v pr]bEhu zamEstnání zasílat do 20. dne každého následujícího 

mEsíce zdravotní pojiš[ovnE vyplnEný formuláU PUehled o platbách pojistného. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná společnost, která již zamEstnává další zamEstnance 

v pracovnEprávním vztahu zakládajícím účast na nemocenském pojištEní, je již 

pUihlášena v registru zamEstnavatel]. Na okresní správu sociálního zabezpečení 

zamEstnavatel pak musí ale nahlásit tohoto nového zamEstnance, vzhledem  

k jeho pracovnímu pomEru zakládající účast na nemocenském pojištEní. Do 20. dne 

následujícího kalendáUního mEsíce musí poslat OSSZ PUehled o výši pojistného. 

Jestliže by zamEstnavatel nesplnil povinnost registrovat cizince k pojistnému na sociální 

zabezpečení nebo veUejné zdravotní pojištEní, stal by se tzv. nespolehlivým 

zamEstnavatelem. Zákon o pobytu cizinc] vylučuje vydání zamEstnanecké karty nebo 

udElení souhlasu se zamEstnáváním cizince u jiného zamEstnavatele, pokud je tento 
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zamEstnavatel nespolehlivý. Nespolehlivost zamEstnavatele však sama o sobE není 

pUekážkou prodloužení doby platnosti zamEstnanecké karty. 

Po skončení pracovnEprávního pomEru společnost ůBC s.r.o. musí uchovávat kopie 

doklad] prokazující pracovnEprávní vztah s cizincem na pracovišti, včetnE povolení 

k pobytu cizince v ČR, a to po dobu nejménE dalších tUí let po skončení zamEstnání. 

Společnost musí provést odhlášení cizince po skončení pracovnEprávního 

vztahu. K pUihlášení i odhlášení zamEstnance slouží formuláU Oznámení o nástupu do 

zamEstnání (skončení zamEstnání) u OSSZ. SoučasnE odhlásit zamEstnance u zdravotní 

pojiš[ovny pomocí Hromadného oznámení zamEstnavatele v osmidenní lh]tE. 

Společnost musí též do deseti kalendáUních dn] informovat o ukončení pracovnEprávního 

vztahu s cizincem na tiskopisu Informace o ukončení zamEstnání ÚP. 220 

Po skončení pracovnEprávního pomEru musí společnost poskytnou zamEstnanci originál 

dohody o skončení pracovního pomEru nebo výpovEdi, potvrzení o zamEstnání  

a evidenční list d]chodového pojištEní 

Pracovní pomEr s cizincem m]že skončit i za následujících situací: 

- dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území České republiky podle rozhodnutí 

o zrušení povolení k pobytu, 

- uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení,  

- dnem vyhoštEní cizince z území ČR. 

 

Obrázek 6: Klíčové instituce pro zamEstnavatele pUi zamEstnávání cizince Ěvlastní zpracováníě 

                                                 
220 FormuláU dostupný na webu: 
https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/form/edit.jsp?FN=SdZamNUk171201871&CMD=EditForm&SSID
=cFw5YQS8bhB5Z6WdDGMqtHAsvIRSWonr 

ÚP

•Brtnická 2531/21 
586 01 Jihlava 1.

VZP

•Na Potoce 25, 
67401 TUebíč

OSSZ

•Karlovo námEstí 
106/57, 67401 
TUebíč
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 Srovnání zp]sobu zamEstnávání 

Vzhledem k velkému zájmu ukrajinských pracovník] o zamEstnání v ČR a současnE 

zvýšené poptávce českých zamEstnavatel] o ukrajinské zamEstnance mají žadatelé dvE 

možnosti, jak podat žádost na Generálním konzulátE ČR ve LvovE. Práce se zabývá první 

možností Ěviz analytická částě podání žádosti o zamEstnaneckou či modrou kartu v úUední 

den na základE emailové registrace. Druhou možností je vládní program Režim Ukrajina, 

jenž je určen pro kvalifikované zamEstnance z Ukrajiny. Budoucí český zamEstnavatel 

musí splnit podmínky pro zaUazení do tohoto vládního programu a žadatel se nemusí 

v tomto pUípadE registrovat, nýbrž vyčká, až bude kontaktován konzulátem. Dle platného 

znEní klasifikace CZ-ISCO se tento režim týká pracovník] zaUazených do hlavních tUíd 

4–8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veUejném sektoru.  

Součástí žádosti o zaUazení zamEstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazeč], 

které chce zamEstnavatel zaUadit do Režimu Ukrajina. Určené poUadí pracovních pozic je 

velmi d]ležité, nebo[ v tomto poUadí budou zamEstnanecké karty pro budoucí 

zamEstnance vyUizovány. 

Pro srovnání uvádím úUední hodiny pro žádosti o vydání zamEstnanecké karty 

v rámci Režimu Ukrajina. Jedná se o pracovní dny od pondElí do pátku od 9:00 do 12:30 

hod. PUíjem žádostí o vydání zamEstnanecké karty mimo Režim Ukrajina na základE 

registrace je pouze pondElí od 14:00 do 16:00 hod. Kapacita žádostí mimo tento režim je 

15 za týden, tedy pUibližnE 60 mEsíčnE.  ZnačnE vyšší je mEsíční kapacita žádostí v rámci 

Režimu Ukrajina, jenž činí 800 žádostí za mEsíc. 

Rozdíl spočívá pUedem tedy v tom, že vyhlédnutý uchazeč zaUazený do Režimu Ukrajina 

se nemusí individuálnE objednávat k návštEvE konzulátu a sledovat alfanumerický kód. 

Uchazeč je kontaktován konzulárním oddElením a vyzván k návštEvE v konkrétním čase. 

Jsou-li veškeré formality v poUádku, je o vydání karty rozhodnuto do 60 dní od podání 

jeho žádosti na konzulárním oddElení.  

Postup v rámci Režimu Ukrajina byl vytvoUen za účelem dosažení časových úspor pUi 

pUijímání a vyUizování žádostí o zamEstnanecké karty pro ukrajinské uchazeče a 

k celkovému zvýšení množství vyUízených žádostí o zamEstnanecké karty. Jedná se tedy 

o rychlejší možnost uchazeče podání žádosti o zamEstnanecké karty, a tudíž zjevnE dUíve 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnani_-cz_isco-


72 
 

moci vykonávat zamEstnání na území ČR než v pUípadE individuální registrace odvíjející 

se dle kapacitních možností konzulátu. 

4.2 ZdanEní zamEstnance 

Podle prvotních zámEr] lze soudit, že vzhledem k dobE strávené v ČR bude pan 

Lukašenko prvotnE považován podle českých právních pUedpis] za rezidenta ČR. V této 

situaci nastává tzv. dvojí daOový domicil, kdy bude za daOového rezidenta považován 

v obou zemích zároveO. Podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanEní, kterou má ČR 

s Ukrajinou uzavUenou, se ale v konečném d]sledku jedná o nerezidenta ČR, nebo[ stálý 

byt tohoto občana se nachází na UkrajinE. Mimo to má zde pan Lukašenko i stUedisko 

svých zájm] ve formE užších osobních vztah] v podobE rodiny. Nadále je pan Lukašenko 

státním pUíslušníkem Ukrajiny. Obecné principy pro zdanEní nerezidenta ČR jsou 

uvedeny v teoretické části od str. 40.  

 PracovnEprávní pomEr 

Uvedený výpočet čisté mEsíční mzdy tohoto státního pUíslušníka Ukrajiny je za 

pUedpokladu, že se rozhodl pracovník pracovat u stejného zamEstnavatele po zbytek roku 

2018, tedy od dubna do prosince. ZároveO zde podepsal prohlášení k dani dle  

§ 3Řk odst. 4 ZDP. Jestliže rezident Ukrajiny vykonává zamEstnání ve druhém smluvním 

státE, tedy ČR, mohou být odmEny, v tomto pUípadE mzdy, zdanEny v ČR podle SZDZ  

čl. 15 odst. 1. Tento pUíjem ze závislé činnosti dle § 22 odst. 1 písm. b) ZDP jako pUíjem 

nerezidenta ze zamEstnání vykonávané na území ČR se považuje za pUíjmy ze zdroj] na 

území ČR. ZdanEní pUíjm] z pracovnEprávního pomEru se Uídí dle § 3Řh ZDP a podléhá 

zálohové dani. 

Nepožádá-li pan Lukašenko plátce danE o roční zúčtování či nepodá daOové pUiznání, 

považuje se zaplacená zálohová daO ve výši 12 150 Kč Ě1350 x řě za vymEUenou 

 a uhrazenou daOovou povinnost.  
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Tabulka 4: Výpočet mEsíční mzdy Ěvlastní zpracováníě 

Výpočet čisté mEsíční mzdy Částka 
Hrubá mEsíční mzda  17 000 
Sociální pojištEní zamEstnavatel  4 250 
Zdravotní pojištEní zamEstnavatel  1 530 
Superhrubá mzda  22 780 
Základ danE  22 800 
Sazba danE 15 % 
Záloha na daO  3 420 
Sleva na poplatníka  2 070 
Záloha na daO po slevách   1 350 
Sociální pojištEní zamEstnanec  1 105 
Zdravotní pojištEní zamEstnanec  765 
Čistá mzda  13 780 

 Požádat o roční zúčtování m]že zamEstnanec do 15. 2. 201ř. Učiní-li tak a zároveO 

z]stane-li jeho mzda ve sjednané výši a nenašel-by si pan Lukašenko žádnou další práci, 

bude vypadat jeho roční zúčtování následovnE. 

Tabulka 5: Roční zúčtování danE Ěvlastní zpracování)  

Roční zúčtování danE Částka 
PUíjmy  153 000 

Pojistné za zamEstnavatele  52 020 

Pojistné za zamEstnance 16 830 

Základ danE 205 000 

DaO 30 750 

DaO po slevách 5 910 

Úhrn sražených záloh 12 150 

PUeplatek -6 240 
Podle ročního zúčtování dle § 38ch odst. 3 ZDP dojde k vrácení pUeplatku ve výši  

6240 Kč. Roční zúčtování danE musí plátce danE provést do 31.3 dle § 3Řch odst. 4 ZDP.  

 PracovnEprávní pomEr a DPČ 

Rozhodnutí pana Lukašenka pUivydElat si formou brigády ke stávajícímu 

pracovnEprávního pomEru, lze učinit za splnEní daných podmínek. Možnost cizince 

vykonávat více zamEstnání současnE podléhá pUedchozímu souhlasu Ministerstva vnitra, 
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odboru azylové a migrační politiky. Cizinec musí tedy požádat Ministerstvo vnitra  

o souhlas se zamEstnáváním na další pracovní pozici. 

V této situaci již ale ze strany zamEstnavatele nemusí být splnEna podmínka minimální 

mEsíční mzdy a minimální týdenní pracovní doby. Vyplývá to ze skutečnosti, že bude na 

takovém místE zamEstnáván cizinec, který je již držitelem zamEstnanecké karty. SoučasnE 

také za pUedpokladu, že jsou tyto podmínky nadále splnEny u pracovnEprávního pomEru. 

NicménE dále musí tato pozice splOovat podmínku volného pracovního místa zaUazeného 

v centrální evidenci. V pUípadE kladného vyUízení žádosti o udElení souhlasu MV ČR 

doručí cizinci písemné vyhotovení správního rozhodnutí. Cizinec m]že na pUíslušném 

pracovním místE začít pracovat ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Proces lze 

urychlit, pokud by se cizinec vzdal práva na odvolání. 

PUivydElání si formou brigády na základE dohody o pracovní činnosti se stanovenou 

hodinovou sazbou 100 Kč, lze pUedpokládat mEsíční pUíjem ve výši zhruba Ř000 Kč, 

uvažujeme-li 20 hodin práce za týden.  

Tabulka 6: Výpočet mEsíční mzdy z DPČ Ěvlastní zpracováníě 

Výpočet čisté mEsíční mzdy Částka 

Hrubá mzda  8 000 
Sociální pojištEní zamEstnavatel  2 000 

Zdravotní pojištEní zamEstnavatel  720 
Superhrubá mzda  10 720 
Základ danE  10 800 
Sazba danE 15 % 
Záloha na daO  1 620 
Sociální pojištEní zamEstnanec  520 

Zdravotní pojištEní zamEstnanec  360 
Čistá mzda  5 500 

V situaci, kdy pan Lukašenko pracuje na základE pracovnEprávního pomEru a současnE 

p]sobí u dalšího zamEstnavatele na dohodu o pracovní činnosti soubEžnE ř mEsíc], 

vzniká povinnost podat daOové pUiznání dle §3Řg odst. 2 ZDP. Jedná se o pUíjmy 

podléhající odvodu zálohové danE dle § 38h ZDP a zároveO jsou tyto pUíjmy plynoucí 

soubEžnE od více zamEstnavatel] naráz. 
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Tabulka 7: Výpočet daOové povinnosti pro daOové pUiznání (vlastní zpracováníě 

DaOová povinnost Částka 
PUíjmy  225 000 
Pojistné za 
zamEstnavatele  76 500 

Pojistné za zamEstnance 24 750 

Základ danE 301 500 
DaO 45 225 
DaO po slevách 20 385 
Úhrn sražených záloh 26 730 
PUeplatek -6 345 

Výsledek uvedený v tabulce platí za pUedpokladu ceteris paribus, a zamEstnanci vzniká 

pUeplatek. V tomto pUípadE je daOové pUiznání nejen povinné, ale i pro zamEstnance 

výhodné. 

 PracovnEprávní pomEr a DPP 

ZamEstnání na základE dohody o provedení práce je další možnost pUivydElat si k již 

probíhajícímu pracovnEprávnímu pomEru.  Dohoda má však omezení pouze 300 hodin za 

rok u pUíslušného jednoho zamEstnavatele. PUíjmy plynoucí z DPP nerezidentovi budou 

zdanEny dle § 36 odst. 2 písm. m) ZDP a tyto pUíjmy podléhají 15% dani.  

Tabulka 8: Výpočet mEsíční mzdy DPP Ěvlastní zpracováníě 

Výpočet čisté mEsíční mzdy 
 Částka 

Hrubá mzda  8 000 
Sociální pojištEní zamEstnavatel  0 
Zdravotní pojištEní zamEstnavatel  0 
Superhrubá mzda  0 
Základ danE  8 000 
Sazba danE 15 % 
Srážková daO  1 200 
Sociální pojištEní zamEstnanec  0 

Zdravotní pojištEní zamEstnanec  0 
Čistá mzda  6 800 
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Z uvedeného plyne, že nezmEní-li se podmínky, zamEstnanec v tomto pUípadE zaplatí 

mEsíčnE na dani 1200 Kč. Za rok se jedná celkem o částku 10 Ř00 Kč zaplacených jako 

srážková daO.  

 

Vzhledem k tomu, že nelze jako nerezident z tUetí zemE uvádEt tento pUíjem do daOového 

pUiznání dle § 36 odst. Ř ZDP, daOová povinnost plynoucí z této platby se považuje za 

vymEUenou.221 Požádá-li o roční zúčtování či podá DůP, nastane obdobná situace, jako 

když byl zamEstnán pouze na hlavní pracovnEprávní pomEr.  
 

Tabulka 9: Roční zúčtování danE Ěvlastní zpracováníě 

DaOová povinnost Částka 
PUíjmy  225 000 
Pojistné za 
zamEstnavatele  76 500 

Pojistné za zamEstnance 24 750 

Základ danE 301 500 
DaO 45 225 
DaO po slevách 20 385 
Úhrn sražených záloh 26 730 
PUeplatek -6 345 

 Srovnání výsledku uvedených variant 

V následující tabulce je uvedeno shrnutí výsledk] tUí zvažovaných možností zp]sobu 

zamEstnání. V tabulce je vyčíslena čistá mzda v celkové výši za období v mEsících 

duben-prosinec, dále je zde uvedena zaplacená zálohová, pUípadnE srážková daO, a daO 

výsledná po odečtení slevy na poplatníka. V posledním Uádku je vyčíslen pUeplatek 

dosažený u jednotlivých variant. 

                                                 
221 Rozdíl z pohledu rezidenta, který pUíjmy plynoucí z DPP zdanEny srážkovou daní do daOového pUiznání 
dle své úvahy uvést m]že. 
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Tabulka 10: Srovnání čistých pUíjm] Ěvlastní zpracováníě 

 

V pUípadE zamEstnání na hlavní pracovní pomEr by daOová povinnost pana Lukašenka 

dosáhla výše 5ř10 Kč, tj. požádá-li o roční zúčtování či podá DůP, bude mu vrácen 

pUeplatek uvedený v tabulce. Uvedený pUeplatek vznikl v d]sledku vykonávané práce 

pouze po část roku, kdy zamEstnanec má právo na nekrácenou celou daOovou slevu na 

poplatníka 24 Ř40 Kč. V pUípadE zamEstnání na hlavní pracovní pomEr a k tomu 

pUivýdElek formou DPČ dosahuje daO 20 385 Kč a pUeplatek, který zamEstnanci náleží 

dosahuje podobné výše jako v prvním pUípadE. I v této situaci je podání DAP výhodné  

a zároveO povinné, plynoucí z titulu dvou současnE probíhajících zamEstnání. Roční 

zúčtování danE nelze v tomto pUípadE provést, jelikož zamEstnanec má povinnost podat 

daOové pUiznání. Jako tUetí možnost se naskytla situace zamEstnání na hlavní pracovní 

pomEr a pUivýdElek k nEmu formou DPP. Tato situace je rozdílná od dvou 

pUedcházejících, jelikož pan Lukašenko zaplatí na daních celkem 22 950 Kč, ale do DAP 

se již pUíjmy plynoucí z DPP neuvádEjí a sražená daO ve výši 10 Ř00 Kč je považována 

za uhrazenou daOovou povinnost. Do pUíjm] ze závislé činnosti v DAP se pak 

započítávají pouze pUíjmy z pracovnEprávního pomEru a konečný pUeplatek je ve stejné 

výši jako v prvním pUípadE.  Celková daOová povinnost za obE zamEstnání činí celkem 

16 710 Kč.  

Z uvedeného srovnání plyne, že nejvýhodnEjší je pro pana Lukašenka hlavní pracovní 

pomEr a v pUípadE pUivýdElku se jako nejvýhodnEjší zp]sob jeví zamEstnání na základE 

dohody o provedení práce. PUestože je tato dohoda omezená počtem hodin 300 za rok,  

je výhodnEjší do vyčerpání tohoto množství pracovat na DPP a následnE pUejít na DPČ.  

Z pohledu zamEstnavatele se jedná o snížení náklad] ve formE placeného sociálního  

a zdravotního pojištEní, který je sice nákladem daOovým, ale to pouze v pUípadE splnEní 

daných podmínek.  ZamEstnavatel musí pojistné za zamEstnance i zamEstnavatele zaplatit 

PracovnEprávní pomEr PracovnEprávní pomEr+DPČ PracovnEprávní pomEr+DPP

Čistá mzda celkem 124 020 Kč            173 520 Kč                     1Ř5 220 Kč                      
Zaplacená daO 12 150 Kč              26 730 Kč                       22 ř50 Kč                        
Výsledná daO 5 ř10 Kč                20 3Ř5 Kč                       16 710 Kč                        
PUeplatek/Nedoplatek -6 240 Kč -6 345 Kč -6 240 Kč
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nejpozdEji do 31.1 následujícího roku, nebo[ jinak nelze tento náklad považovat za 

daOovE uznatelný.   Jestliže tedy pojistné nezaplatí, musí jej uvést v daOovém pUiznání 

dani z pUíjm] právnických osob jako položku zvyšující VH na U. 30 pojistné za 

zamEstnance a na U. 40 pojistné za zamEstnavatele. Nadcházející rok, pokud pojistné 

uhradí, jej uvede jako položku snižující VH v DAP. 

Pan Lukašenko je považován za nerezidenta ČR z d]vod] užších osobních vztah] na 

UkrajinE, pokud by se rozhodl ale do budoucna s rodinou usadit v ČR, stal by se 

z hlediska rezidence rezidentem České republiky. Níže uvedená tabulka uvádí pUehled 

ročního zúčtování z hlavního pracovního pomEru se zmEnou rezidence. Pro lepší srovnání 

jsou uvedené pUedpokládané pUíjmy za stejnou dobu jako ve výchozí situaci a to podobu  

ř mEsíc]. 

Tabulka 11:Roční zúčtování danE rezidenta ČR Ěvlastní zpracováníě 

Roční zúčtování danE Částka 
PUíjmy  153 000 
Pojistné za 
zamEstnavatele  52 020 

Pojistné za zamEstnance 16 830 
Základ danE 205 000 
DaO 30 750 
Sleva na poplatníka 30 750 
DaO po uplatnEní slev 5 910 
DaOové zvýhodnEní na 
první dítE 

15 204 

DaOové zvýhodnEní na 
druhé dítE 

19 404 

DaOový bonus 28 698 
Úhrn sražených záloh 12 150 
PUeplatek -40 848 

 

Pan Lukašenko by si mohl v tom to pUípadE uplatnit kromE dosavadní slevy na poplatníka 

i daOové zvýhodnEní na obE dEti a jeho daOová povinnost by se rázem zmEnila 

z p]vodního pUeplatku 6 240 Kč na pUeplatek ve výši 40 848 Kč. Z pohledu daOového by 

se tato zmEna danému zamEstnanci vyplatila. 
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ZÁVDR 

V dnešní dobE nEkteUí zamEstnavatelé potUebují pro výkon své činnosti zamEstnávat vedle 

tuzemských zamEstnanc] i zamEstnance zahraniční. Zahraniční zamEstnanci z Ukrajiny 

jsou dlouhodobE vnímáni jako pomoc pro tuzemské firmy, která jim pom]že pUeklenout 

současný akutní nedostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly. 

V pUípadE zamEstnávání občan] ze tUetích zemí je však proces z pohledu administrativy 

mnohem náročnEjší. S uvedeným je spojena Uada právních úprav upravujících jak 

podmínky, za jakých je takové zamEstnání možné, tak i související povinnosti, které 

zamEstnavatel i zamEstnanec v této souvislosti musí plnit. Cílem práce bylo poskytnout 

návod, jak postupovat pUi zamEstnávání a zdaOování cizinc] z tUetích zemí, 

systematizovat a shrnout zjištEné poznatky dané problematiky.  

V teoretické části byla vymezena právní úprava vztahujících se na problematiku 

zamEstnávání a zdanEní cizinc], nebo[ vnitrostátní právo je ovlivnEno právem EU a také 

mezinárodnEprávními dokumenty. Identifikace povinností, které definuje právní úprava 

v souvislosti se zamEstnáváním a zp]soby zdanEní cizinc] z tUetích zemí. 

V analytické části práce je zpracována problematika ukrajinské pracovní migrace do ČR. 

NáslednE jsou posuzovány a uspoUádány povinnosti vyplývající pro cizince pro výkon 

zamEstnání v České republice v širších souvislostech dle platné legislativy. Z pohledu 

zamEstnavatele jsou popsány a systematizovány povinnosti pUi zamEstnávání 

zamEstnanc] ze zahraničí, jež nemají volný pUístup na trh práce ČR.  

Návrhová část je zamEUena na aplikaci teoretických poznatk] na konkrétním pUípadu 

s definováním konkrétního postupu z pohledu zamEstnance i zamEstnavatele. U daného 

zamEstnance byla vypočtena jeho daOová povinnost z pUíjm] ze závislé činnosti u r]zných 

zp]sob] zamEstnání. 

Právní úprava související se zdanEním a procesem zamEstnávání cizinc] není uspoUádaná, 

a naopak je roztUíštEna do nEkolika právních pUedpis]. Práce tedy shrnuje a kvalifikuje 

poznatky a povinnosti v tEchto oblastech a poskytuje zobecnEné návrhy, jak v dané 

problematice postupovat ze strany zamEstnance i zamEstnavatele. V pUíslušných 
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oblastech zamEstnávání i zdaOování cizinc] je v práci vytvoUen metodický návod, který 

m]že sloužit pro tuzemské zamEstnavatele i zmínEné zahraniční subjekty. 

Vzhledem k současnému stavu m]že být zmínEná administrativa, nezbytná k vyUízení 

potUebných povolení, relativnE náročná a vyčerpávající, zejména pro cizince z tUetích 

zemí, kteUí si povolení vyUizují na dálku a ze zahraničí. Celkový proces zamEstnávání 

cizinc] je nejen zatížený byrokratickými postupy, ale z pohledu času se jedná o pomErnE 

zdlouhavý proces. V nadcházející dobE lze za pozitivum v této oblasti považovat 

schválení navýšení kapacit Ministerstvem zahraničí, jež by mElo vést k vyUízení až 20 000 

žádostí ročnE a mimo jiné zkrátit dobu zpracování žádostí. Do budoucna se ale uvažuje  

o navýšení poplatk] za podanou žádost k pokrytí náklad] za rozšíUení služeb konzulát]. 

Naproti tomu zavedené opatUení nahrává k omezení výkonu práce prostUednictvím 

nelegální cesty, jak z pohledu zamEstnavatele či cizince získat práci. ZároveO se jedná  

o pomoc zamEstnavatel]m, kteUí mají za nynEjší prosperity potíže s náborem pracovních 

sil.  
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PUíloha 1: Hlášenka volného pracovního místa 

Hlášenka volného pracovního místa 

Název a sídlo zamEstnavatele: ABC s.r.o.  TUebíč, Horova 13 IČO:       

Místo výkonu práce zamEstnance 
Ěadresa pracovištEě: TUebíč, Horova 13 

Požadovaná profese: Skladníci, obsluha manipulačních vozík] 
Počet požadovaných zamEstnanc]: 1 CZ-ISCO1): 83443 
Typ pracovnEprávního 
vztahu:  pracovní pomEr     služební pomEr      DPP    DPČ 

ZamEstnání 
na dobu: 

 neurčitou Od:       
Hrubá mEsíční 
Mzda/plat2) od: 17 000 Do: 21000 

 určitou 
Od: 1.4. 2018 Pracovní 

úvazek: 
 plný 

 zkrácený 
Počet hodin 
týdnE: 40 

Do: 1.4.2019 

SmEnnost: 

 1 smEna   2 smEny 

 3 smEny   4 smEny 

 nepUetržitý provoz 

 turnusové služby 

 dElené smEny 

 pružná pracovní doba 

 noční provoz 

Vhodné pro: 

 zdravé osoby       osoba zdravotnE znevýhodnEná 

 OZP s maximálnE 2. stupnEm invalidity 

 OZP s invaliditou 3. stupnE (dUíve TZP) 
 OZP na vozíku (bezbariérový pUístup) 
 absolventy   mladistvé do 1Ř let 

Expirace ĚVPM bude nabízeno a zveUejOováno do dataě :   

Požadovaný 
minimální 
stupeO 
vzdElání: 
Ěobor napište 
pUípadnE do 
následujícího 
Uádkuě 

 základní vzdElání                bez vzdElání  úplné stUední odborné s vyučením i maturitou 

 nižší stUední odborné  úplné stUední odborné s maturitou (bez vyučení) 
 stUední odborné s výučním listem  vyšší odborné 

 stUední odborné bez vyučení a bez maturity  bakaláUské            konzervatoU 
 úplné stUední všeobecné (gymnázium)  vysokoškolské  vEdecká výchova (Ph.D. apod.) 

UpUesOující 
informace3) : 

Ěpožadavky 
TP skupin., 
jazykové 
požadavky, 
náplO práce 
apod.) 

Pr]kaz obsluhy vysokozdvižného vozíku. 
NaskladOování a vyskladOování zboží, expedice a manipulace se zbožím, práce na VZV, údržba a úklid skladu. Trestní 
bezúhonnost. 

ZamEstnanecké výhody4): stravenky, pUíspEvek na dopravu 

Zájem o občany z jiného státu Evropské unie5):  Souhlas s nabízením volného pracovního místa cizinc]m6):  

Souhlas se zamEstnaneckými kartami 7):  Souhlas s modrými kartami8):  

 

ZveUejnit nabídku9)?  ano  ne Nabízet v tEchto dalších 
okresech:       

Zp]sob prvního 
kontaktu zájemce 
o volné pracovní místo 
se zamEstnavatelem10) 

 osobnE Místo, pUípadnE čas:       
 e-mailem 
 telefonicky Kdy       

 na výbErovém Uízení Místo, datum,hodina:  
      

Kontaktní osoba: Svoboda Jan 

Tel.  123 456 789 E-mail:       

Za zamEstnavatele vyhotovilĚ-a): Svoboda 
Dne: 1.2.2018 Tel. nebo e-mail výhradnE pro ÚP ČR11): 123456789 
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PUíloha 2: SdElení o nástupu cizince do zamEstnání 

 

  

Platnost tiskopisu od 1.12.2017. 17 12 01 874  

 

ÚTAD PRÁCE ČR 
 
 
 
 
 

Tiskopis prosím vyplOte čitelnE 
 
 
 

SdElení o nástupu cizince do zamEstnání, k vyslání, 
k vnitropodnikovému pUevedení 

SdElení zamEstnavatele nebo právnické nebo fyzické osoby o nástupu cizince s pracovním oprávnEním1) do zamEstnání, 
k vyslání k plnEní úkol] vyplývajících z uzavUené smlouvy nebo k vnitropodnikovému pUevedení zamEstnance 

(§ Ř7 zákona č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti, ve znEní pozdEjších pUedpis]) 
 
 

A. Cizinec: 

PUíjmení: Lukašenko Jméno: Vasily Ilia Rodné číslo v ČR2): 

Datum narození3): 12. 3. 1970  Pohlaví:  muž žena 

Místo narození: Dnipro Státní občanství: UA 

 

B. Druh pracovního oprávnEní: 
ZaškrtnEte jednu z následujících variant a do pUíslušné tabulky uve@te doplOující informace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Pracovním oprávnEním se rozumí povolení k zamEstnání, zamEstnanecká karta, modrá karta nebo karta vnitropodnikovE pUevedeného zamEstnance. 
2) VyplOte, pokud má cizinec v ČR pUidElené rodné číslo. 
3) Datum zapište ve formátu (DD.MM.RRRR). 

4) V pUípadE, že cizinci nebyla dosud karta vydána a pracuje na základE Potvrzení o splnEní podmínek pro vydání zamEstnanecké karty, vyplOte textem 
„Vydáno potvrzení“. 

5) V pUípadE, že cizinci nebyla dosud karta vydána a pracuje na základE Potvrzení o splnEní podmínek pro vydání karty vnitropodnikovE pUevedeného 
zamEstnance, vyplOte textem „Vydáno potvrzení“. 

6) V pUípadE, že cizinci nebyla dosud karta vydána a pracuje na základE Potvrzení o splnEní podmínek pro vydání modré karty, vyplOte textem „Vydáno 
potvrzení“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
podací razítko 

povolení k zamEstnání: 

Vydala krajská pobočka ÚP ČR: 

Č.j. povolení: Vydáno dne: . . 20 

zamEstnanecká karta: 

Číslo karty4): Vydáno potvrzení Vydáno dne: 1. 4. 2018 

karta vnitropodnikovE pUevedeného zamEstnance: 

Číslo karty5): Vydáno dne: . . 20 

modrá karta: 

Číslo karty6): Vydáno dne: . . 20 
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C. ZamEstnání cizince na území České republiky: 
 
 

Profese CZ-ISCO8): Skladníci, obsluha manipulačních vozík] 

Číselný kód profese CZ-ISCO8): 83443 

Forma: 
ZaškrtnEte jednu z uvedených možností. Pokud zvolíte první možnost, upUesnEte ji v dalších volbách. 

 pracovnEprávní vztah k zamEstnavateli se sídlem v ČR 

pracovní pomEr 

dohoda o pracovní činnosti 

vyslání k plnEní úkol] k fyzické nebo právnické osobE, u níž je vykonávaná práce na území ČR 

vnitropodnikové pUevedení zamEstnance 

Jedná se o první zamEstnání na území ČR:  ano ne 

 
 

ZamEstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba: 

Název: ABC s.r.o. IČ: 1111 1111 

Rodné číslo v ČR9): 

Sídlo (adresa): TUebíč, Horova 13 

 
 

D. Podpis: 

FormuláU jsem pUevzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních vEcí, nezmEnil(a) jsem na nEm žádné pevné 
texty, pouze jsem pravdivE vyplnil(a) kolonky určené k vyplOování. 

VýOatek ze zákona č. 435/2004 Sb., o zamEstnanosti, ve znEní pozdEjších pUedpis]: 
§ Ř7   odst. 1 Nastoupí-li do zamEstnání cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zamEstnání, zamEstnanecká karta, karta vnitropodnikovE 

pUevedeného zamEstnance nebo modrá karta, jsou zamEstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavUela smlouvu se 
zahraničním zamEstnavatelem, na jejímž základE byl cizinec vyslán na území ČR k plnEní úkol] vyplývajících z této smlouvy, povinni o této 
skutečnosti písemnE informovat pUíslušnou krajskou pobočku ÚP ČR nejpozdEji v den nástupu této osoby k výkonu práce. 

odst. 2 Každou zmEnu tEchto údaj] je zamEstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavUela smlouvu se zahraničním zamEstnavatelem, na 
jejímž základE byly tyto osoby vyslány na území ČR k plnEní úkol] vyplývajících z této smlouvy, povinen nahlásit  nejpozdEji do         10 
kalendáUních dn] ode dne, kdy zmEna nastala nebo kdy se o ní dozvEdEl. 

odst. 3 ZamEstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavUela smlouvu se zahraničním zamEstnavatelem, na jehož základE byly osoby 
uvedené v odstavci 1 vyslány na území ČR k plnEní úkol] vyplývajících z této smlouvy, je povinen nejpozdEji do 10 kalendáUních dn] 
informovat pUíslušnou krajskou pobočku ÚUadu práce o ukončení jejich zamEstnání nebo vyslání. 

Období od3): 1. 4. 2018 do7): 1. 4. 2019 
2019 

Jedná se o zamEstnání za účelem dočasného pUidElení agenturou práce k výkonu práce u uživatele: ano ne 

Místo výkonu práce: TUebíč, Horova 13 

V TUebíčí dne 1.4 . 2018 
 

Podpis odpovEdného pracovníka: 

Razítko zamEstnavatele nebo fyzické nebo právnické osoby: 
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PUíloha 3: Žádost o zamEstnaneckou kartu 

 

 

 17 08 01 853  

12. 3. 1970 

  
 

 
 

 
A. Žádost / Application: 

Žádost o zamEstnaneckou kartu 
Request for Employee Card 

ZaškrtnEte jednu z uvedených možností. / Tick one of the given options. 

o povolení / for a permit 

o prodloužení2) / for a renewal2)
 

o souhlas se zmEnou zamEstnavatele2) / for a consent to a change of employer2)
 

o souhlas se zmEnou pracovního zaUazení u současného zamEstnavatele2) / for a consent to a change of employment placement2)
 

o souhlas se zamEstnáním cizince na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zamEstnavatele2) / for a consent with the 

employment of a foreigner in another workposition with current employer or with another employer2)
 

Typ požadované pracovní pozice / Type of work position requested: 
ZaškrtnEte jednu z uvedených možností. / Tick one of the given options. 

 požadovaná pracovní pozice je v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zamEstnanecké karty / the 
requested work position is in central records of job vacancies fillable by employment card holders: 

Číslo volného místa3) / Vacancy number3)
 

1 234 

na požadovanou pracovní pozici bylo vydáno povolení k zamEstnání / a work permit has been issued for the requested work posit ion: 

Vydala krajská pobočka ÚP ČR / Issued by regional branch of the Czech Labour Office: 

Č.j. ÚP ČR / Ref. No. of Czech Labour Office: Vydáno dne / Issued on: . . 20 

na požadovanou pracovní pozici byla podána žádost o povolení k zamEstnání / an application for a work permit has been submitted 
for the requested work position: 

PUijala krajská pobočka ÚP ČR / Received by regional branch of the Czech Labour Office: 

Č.j. ÚP ČR / Ref. No. of Czech Labour Office: Zažádáno dne / Requested on: . . 20 

žadatel má podle § řŘ zákona o zamEstnanosti volný pUístup na trh práce ČR / under Section řŘ of the Employment Act the applicant 
has free access to the Czech labour market 

 
B. Žadatel o zamEstnaneckou kartu / Applicant for employee card: 

PUíjmení / Surname: Lukašenko Jméno(a) / First name(s): Vasily 

Ostatní jména / Other names: Ilia 

Všechna dUívEjší pUíjmení / All previous surnames: 

Telefon / Telephone: 123 456 789 E-mail / E-mail: 

Datum narození4) / Date of birth4): Stát narození (kód)5) / Country of birth (code)5): 
 

Místo narození / Place of birth: 
 

 
1) Vyplní zastupitelský úUad ČR nebo pracovištE Ministerstva vnitra. / To be completed by an embassy of the Czech Republic or an office of the Ministry of the Interior. 

2) PUi žádosti o prodloužení nebo o souhlas se zmEnou zamEstnavatele nebo pracovního zaUazení nebo zamEstnáním cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího 
zamEstnavatele nevyplOujte sekci D, G, H, I, J, K, L, M, N, pokud nedošlo ke zmEnE od pUedchozí žádosti. / When applying for a renewal or consent to a change of 
employer or employment placement, or employment of a foreigner in another work position or with another employer, please do not fill in sections D, G, H, I, J, K, L, M and 
N, unless changes have occurred since your last application. 

3) Číslo volného místa, na které je žádáno vydání povolení nebo souhlasu se zmEnou zamEstnavatele nebo zaUazení. NevyplOujte v pUípadE, že máte podle § řŘ zákona 
o zamEstnanosti volný pUístup na trh práce v ČR nebo na požadovanou pracovní pozici bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zamEstnání. / The number of the vacancy 
for which the issuance of a permit or consent to the change of employer or placement is required. Do not fill in if you have free access to the Czech labour market under 
Section 98 of Employment act or the work permit has been issued for the requested work position. 

4) Datum zapište ve formátu (DD.MM.RRRR). / Write the date in the following format (DD.MM.YYYY). 

 
 
 
 
 
 
 

podací razítko / submission stamp 

Číslo žádosti1) / Application number1)
 

UKR 

Dnipro 
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Pohlaví / Sex: 
ZaškrtnEte jednu z uvedených možností. / Tick one of the following options. 

 muž / male žena / female Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): 

Rodinný stav / Marital status: 
ZaškrtnEte jednu z uvedených možností. / Tick one of the following options. 

svobodný(-á) / single ženatý (vdaná) / married 

rozvedený(-á) / divorced vdovec (vdova) / widowed 

Nejvyšší dosažené vzdElání / Education: 

 
 

Povolání / Occupation: 

 

C. Požadované zamEstnání na území České republiky / Requested employment in the Czech Republic: 

 
 
 
1. 

ZamEstnavatel / Employer: ABC, s.r.o. IČO / CRN: 1111 1111 

Sídlo (adresa) / Business address: Horova 13, 674 01 

Pracovní zaUazení / Position: DDLNÍK a SKLADNÍK- OBSLUHA ZATÍZENÍ, PRÁCE VE SKLADD 

Místo výkonu práce (adresa) / Place of employment (address): TUebíč 

Pracovní smlouva4) od / Employment contract4) from: 1. 4. 2018 do4) / until4): 1. 4. 2019 

 
 
 
2. 

ZamEstnavatel / Employer: IČO / CRN: 

Sídlo (adresa) / Business address: 

Pracovní zaUazení / Position: 

Místo výkonu práce (adresa) / Place of employment (address): 

Pracovní smlouva4) od / Employment contract4) from: . . 20 do4) / until4): . . 20 

 
 
 
3. 

ZamEstnavatel / Employer: IČO / CRN: 

Sídlo (adresa) / Business address: 

Pracovní zaUazení / Position: 

Místo výkonu práce (adresa) / Place of employment (address): 

Pracovní smlouva4) od / Employment contract4) from: . . 20 do4) / until4): . . 20 

D. Poslední zamEstnání pUed pUíchodem na území České republiky2) / Last employment before arrival in the Czech Republic2): 
 
 
 

E. Adresa místa pobytu na území České republiky / Residence address in the Czech Republic: 

 
F. Adresa pro doručování / Delivery address: 
Nepovinná položka. VyplOte adresu, je-li odlišná od místa pobytu. / Optional section. Fill in the address, if different from the place of residence. 

 

G. Poslední bydlištE v cizinE2) / Last residence abroad2): 

 

Obec / Municipality:  Dnipro  .............................................  Část obce / Municipal district:   ..................................................................... 

Ulice / Street: ................................................................... Č. / No.:  123  ...................................  PSČ / Post code:   .......................... 

Stát (kód)5)  / Country (code)5): UKR  ....................................................................................................................................................... 

Obec / Municipality:   .........................................................  Část obce / Municipal district:    ..................................................................... 

Ulice / Street: ................................................................... Č. / No.: ..........................................  PSČ / Post code:   .......................... 

Stát (kód)5)  / Country (code)5): ................................................................................................................................................................ 

Obec / Municipality:  TUebíč  .............................................   Část obce / Municipal district:   ..................................................................... 

Ulice / Street:  Sochorova  ...............................................   Č. / No.:   1   .......................................  PSČ / Post code:  67401 ................ 

zedník 

UKR 

StUední odborné Ěvyučeně 

ZamEstnavatel / Employer: 

Pracovní zaUazení / Position: 

Obec / Municipality:   .........................................................  Část obce / Municipal district:    ..................................................................... 

Ulice / Street: ...................................................................  Č. / No.: ..........................................  PSČ / Post code:   .......................... 

Stát (kód)5)  / Country (code)5): ................................................................................................................................................................ 
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H. PUedchozí pobyt na území České republiky delší než 3 mEsíce2) / Previous stay in the Czech Republic longer than 3 months2): 

Pobyt od4) / Stay from4): do4) / until4): 

D]vod a místo pobytu / Purpose and place of stay: 

 
I. PUíchod na území České republiky2) / Arrival in the Czech Republic2): 

PUedpokládaný den vstupu na území České republiky4) / Anticipated arrival date in the Czech Republic4): 
 

Číslo cestovního dokladu / Travel document number: 
 

Stát, který doklad vydal (kód)5) / Country of issue of the document (code)5): 

 
Platnost cestovního dokladu4) / Travel document valid until4): 

J. Manžel(ka)2) / Spouse2): 

PUíjmení / Surname: Lukašenko Jméno(a) / First name(s): Irina 

Ostatní jména / Other names: 

Všechna dUívEjší pUíjmení / All previous surnames: Alexej 

Datum narození4) / Date of birth4): 12. 4. 1973 
 

Stát narození (kód)5) / Country of birth (code)5): UKR Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): UKR 

Místo narození / Place of birth: Dnipro 

 
K. DEti2) / Children2): 

 
 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

PUíjmení / Surname: Lukašenko Jméno(a) / First name(s): Olga 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): 1.4. 2005 Místo narození / Place of birth: Dnipro 

Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): UKR Povolání / Occupation: 

BydlištE / Residence address: Dnipro 123 

PUíjmení / Surname: Lukašenko Jméno(a) / First name(s): Alexej 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): 6. 3. 2007 Místo narození / Place of birth: Dnipro 

Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): UKR Povolání / Occupation: 

BydlištE / Residence address: Dnipro 123 

PUíjmení / Surname: Jméno(a) / First name(s): 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): Místo narození / Place of birth: 

Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): Povolání / Occupation: 

BydlištE / Residence address: 

PUíjmení / Surname: Jméno(a) / First name(s): 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): Místo narození / Place of birth: 

Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): Povolání / Occupation: 

BydlištE / Residence address: 

 

Povolání / Occupation: 

BydlištE / Residence address 

Obec / Municipality:  Dnipro  ..............................................  Část obce / Municipal district:   .................................................................... 

Ulice / Street: .................................................................... Č. / No.:  123  ...................................  PSČ / Post code:   ......................... 

Stát (kód)5) / Country (code)5): UKR .................................................................................................. 

20. 3. 2018 

123456789 

UKR 

 
12. 3. 2020 
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L. Otec2) / Father2): 

PUíjmení / Surname: Jméno(a) / First name(s): 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): 

Povolání / Occupation: 

 

M. Matka2) / Mother2): 

PUíjmení / Surname: Jméno(a) / First name(s): 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): 

Povolání / Occupation: 

 

N. Sourozenci2) / Brothers and sisters2): 

 
 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
4. 

PUíjmení / Surname: Jméno(a) / First name(s): 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): Místo narození / Place of birth: 

Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): Povolání / Occupation: 

BydlištE / Residence address: 

PUíjmení / Surname: Jméno(a) / First name(s): 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): Místo narození / Place of birth: 

Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): Povolání / Occupation: 

BydlištE / Residence address: 

PUíjmení / Surname: Jméno(a) / First name(s): 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): Místo narození / Place of birth: 

Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): Povolání / Occupation: 

BydlištE / Residence address: 

PUíjmení / Surname: Jméno(a) / First name(s): 

Ostatní jména / Other names: 

Datum narození4) / Date of birth4): Místo narození / Place of birth: 

Státní občanství (kód)5) / Nationality (code)5): Povolání / Occupation: 

BydlištE / Residence address: 

BydlištE / Residence address 

Obec / Municipality:   ..........................................................  Část obce / Municipal  district:   .................................................................... 

Ulice / Street: ....................................................................  Č. / No.: ..........................................  PSČ / Post code:   ......................... 

Stát (kód)5)  / Country (code)5): ........................................................................................................... 

BydlištE / Residence address 

Obec / Municipality:   ..........................................................  Část obce / Municipal  district:   .................................................................... 

Ulice / Street: ....................................................................  Č. / No.: ..........................................  PSČ / Post code:   ......................... 

Stát (kód)5)  / Country (code)5): ........................................................................................................... 
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O. PUílohy / Attachments: 

 

P. DoplOující informace / Additional information: 

 

Q. Poučení pro žadatele / Instructions for applicants: 
1. Údaje v žádosti musí být vyplnEny latinkou (ne azbukou nebo jiným písmem) strojem nebo h]lkovým písmem v českém jazyce. V pUípadE 

nedostatku místa v pUíslušných rubrikách uve@te údaje na zvláštní pUílohu. 
2. Práva a povinnosti cizinc], spojená s pobytem na území ČR jsou upravená zákonem č. 326/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České 

republiky a o zmEnE nEkterých zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis]. Tízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy došla vEcnE a místnE 
pUíslušnému správnímu orgánu. 

3. Osobní údaje cizince jsou zpracovávány službou cizinecké policie pro účely Uízení dle zákona č. 326/1999 Sb., a ve stanovených pUípadech 
Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochranE osobních údaj], ve znEní pozdEjších pUedpis]. Rozsah osobních 
údaj], který je cizinec povinen uvést v žádosti dle zákona č. 326/1řřř Sb., stanoví § 70 odst. 1 téhož zákona. Dle § 15ř odst . 1 a 2 
zákona č. 326/1999 Sb. lze osobní údaje cizince poskytnout cizinci samotnému a dále tomu, kdo je potUebuje k plnEní úkol] stanovených 
zákonem. Cizinec je oprávnEn, pokud zjistí nebo se domnívá, že orgán služby cizinecké policie nebo Ministerstvo vnitra zpracovává jeho 
osobní údaje v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., požadovat od tohoto orgánu vysvEtlení pUípadnE odstranEní vzniklého stavu (zejména 
provedení opravy, doplnEní nebo likvidaci osobních údaj]). V pUípadE, že nebude tomuto požadavku vyhovEno, má cizinec právo podle 
§ 21 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. obrátit se na ÚUad pro ochranu osobních údaj] pUímo. 

1. This application must be completed in the Latin alphabet (not Cyrillic or any other alphabet) either typed or in block capitals in Czech. If 
you require more space to complete a section, include this information on a separate sheet of paper. 

2. The rights and duties of foreigners residing in the Czech Republic are defined in Act No. 326/1999, on the Residence of Foreigners in the 
Czech Republic and Amending Certain Related Acts, as amended. The proceedings are deemed to be initiated on the date of delivery of 
the application to the competent authority. 

3. The personal data of foreigners is processed by the Foreign Police for the purposes of proceedings in terms of Act No. 326/1999 and, in 
specified cases, by the Ministry of the Interior in compliance with Act No. 101/2000, on the Protection of Personal Data, as amended. The 
range of personal data to be disclosed in this application is defined in Section 70 (1) of Act No. 326/1999. According to Section 159 (1) 
and (2) of Act No. 326/1999, a foreigner's personal data may be released to the foreigner himself/herself and to authorities that require 
them for the purpose of tasks set by law. If the foreigner finds or believes that the processing of his/her personal data by the Foreign Police 
or by the Ministry of the Interior is inconsistent with Act No. 101/2000, he/she is entitled to request the processing authority to explain or 
rectify the situation (in particular to correct, add or destroy personal data). If the processing authority fails to comply with such a request, 
the foreigner is entitled to seek the assistance of the Personal Data Protection Office. The foreigner may directly contact the Personal 
Data Protection Office with reference to Section 21 (4) of Act No. 101/2000. 

Svým podpisem potvrzuji úplnost a pravdivost uvedených údaj] v žádosti. / I declare that I have answered all questions in this application 
fully and truthfully. 

Souhlasím6) se zpracováním svých osobních údaj] pro účely vydání zamEstnanecké karty včetnE odeslání vybraných osobních údaj] 
(jméno, pUíjmení, rok narození, pohlaví, státní občanství, nejvyšší dosažené vzdElání) zamEstnavateli uvedenému v části C. / I consent6) to 
the processing of my personal data for the purpose of issuing an employee card, including the sending of my personal information (name, 
surname, year of birth, sex, nationality, highest education achieved) to the employer specified in section C. 

 

Místo / Place Dnipro Dne4) / Date4)
 . . 20 Podpis / Signature: 

 
 

1) Neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údaj] je pUekážkou pro podání žádosti o vydání zamEstnanecké karty. / Not providing or revoking consent to 
the processing of personal data is an impediment for submitting an application for the issuing of an employee card. 
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R. Žádost pUijal a podle doklad] ovEUil / Application received and documentation checked by: 

 

 
 

S. ZamEstnaneckou kartu pro cizince pUedal / Foreigner's employee card handed over by: 

 

 
 

T. Potvrzuji pUevzetí zamEstnanecké karty / I confirm receipt of the employee card: 

Číslo karty / Card No.: 
 

Místo / Place Dne4) / Date4)
 . . 20 Podpis / Signature: 

 
U. ÚUední záznamy / For office use only: 

KOLKOVÁ 
ZNÁMKA 

 

REVENUE 
STAMP 

 
 
 
 

Razítko a podpis / Stamp and signature 

Místo / Place Dne4) / Date4) . . 20 

 
 
 
 

Razítko a podpis / Stamp and signature 

Místo / Place Dne4) / Date4) . . 20 


