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Autoři článku se zabývají otázkami, jak lze případný přístup cizinců z třetích zemí 
(mimo EU a EHP) na trh práce usnadnit. Důraz je zde kladen na skutečnost, 
že počet příchozích pracovníků z  jiných států není dostatečný k  uspokojení 
potřeb českého trhu práce. Mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) 
a dalšími orgány státní správy se v uplynulých měsících vedly diskuze ohledně 
dvou návrhů, které by mohly představovat vhodné nástroje k podpoře vybraných 
zaměstnavatelů a  zaměstnanců. Těmito dvěma návrhy jsou tzv.  institut 
spolehlivého zaměstnavatele a bodový systém preferenční migrace.
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Již po delší dobu lze v České republice pozoro-
vat, že český trh práce ve významné míře spoléhá 
na pracovní sílu ze zahraničí. Příchozí zahraniční 
pracovníci jsou tak považováni za vítané řešení 
jak u vysoce kvalifikovaných pracovních pozic, 
tak u pozic s nízkou kvalifikací. Často se zde bude 
jednat o pracovníky z členských států EU či EHP, 
ovšem počet takových dlouhodobě nedostačuje 
k uspokojení potřeb trhu práce. Důležitou skupinu 

zahraničních pracovníků proto tvoří občané třetích 
zemí, kdy ještě před začátkem válečného konfliktu 
(a nyní v zesílené míře) to byli zejména pracovníci 
z Ukrajiny. 
Problematickou se jeví zdlouhavost, administrativ-
ní náročnost a těžkopádnost celého procesu udě-
lování příslušných povolení pro cizince ze třetích 
států. Autoři článku se proto zamýšlejí nad tím, jak 
přístup cizinců z třetích zemí na trh práce usnadnit. 
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   ÚVOD: Jak zpřístupnit cizincům trh práce?

   HLAVNÍ POZNATKY z článku
Přístup a výsledky
V první části článku autoři diskutují dva 
návrhy, které se staly v uplynulých měsících 
předmětem diskuzí mezi MPSV a dalšími orgány 
státní správy. Oba návrhy představují možné 
nástroje k podpoře vybraných zaměstnavatelů 
a zaměstnanců – jde konkrétně o tzv. institut 
spolehlivého zaměstnavatele a bodový systém 
preferenční migrace.
I. Institut spolehlivého zaměstnavatele
V českém právním prostředí se setkáváme s insti-
tutem tzv. nespolehlivého zaměstnavatele1, u ně-
hož je vyloučeno zejména vydání zaměstnanecké 
karty jakémukoli uchazeči o zaměstnání. Pod 
takto vymezenou kategorií zaměstnavatele si lze 
představit subjekt, který není osobou bezdlužnou 
(má nedoplatky u orgánů finanční správy, celní 
správy, na pojistném na sociální zabezpečení 
nebo na pojistném na zdravotní pojištění), jemuž 

byla v období před-
chozích 4 měsíců 
uložena pokuta za 
umožnění výkonu 
nelegální práce, ne-
vyvíjí žádnou eko-
nomickou činnost, 
neplní povinnost 
registrovat cizin-
ce k pojistnému, je 

v likvidaci nebo existuje rozdíl mezi jeho skuteč-
ným či zapsaným sídlem. Cílem tohoto vymezení 
však zůstává vyjádření legitimní zásady, že spo-
lehliví zaměstnavatelé by měli mít přednost před 
těmi nespolehlivými.
II. Bodový systém preferenční migrace
Bodový systém preferenční migrace naopak 
předpokládá strategický přístup k výběru 
migrantů s nejvyšším potenciálem k úspěchu na 
trhu práce a sociální integraci v dlouhodobém 
měřítku. Migranti by na jeho základě byli 
identifikováni pomocí těchto 4 kritérií: 

(a) jde o vysoce kvalifikované pracovníky 
s vysokými mzdami a cennými, obtížně 
získávanými schopnostmi, 

(b) jedná se o mladé jedince s vysokým 
potenciálem dlouhodobých fiskálních 
přínosů,

(c) jsou připraveni se integrovat, mají místní 
kvalifikaci a jazykovou vybavenost, 

(d) jsou vysoce vzdělaní, schopní přispět 
k flexibilnější a adaptabilnější pracovní síle.

Systém by pak fungoval tak, že migranti, kteří by 
na základě výše uvedených kritérií získali vysoký 
počet bodů, by pak měli nárok na výhodnější 
podmínky, mezi nimiž by bylo např. vydání 
povolení k pobytu na delší dobu.

V druhé části článku se autoři hlouběji zamýšlejí 
nad perspektivou ukrajinské uprchlické krize 
a zejména pak, zda český právní řád dostatečně 
motivuje držitele dočasné ochrany k setrvání na 
území ČR a k dlouhodobému výkonu práce na 
jejím území. Stěžejním prvkem je zde aktivace 
dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny. Jejím 
účelem je, aby tito uprchlíci měli napříč členskými 
státy harmonizovaná práva, prostřednictvím 
kterých jim bude poskytnuta přiměřená úroveň 
ochrany. Zároveň tím členským státům odpadá 
zdlouhavé rozhodování o udělení mezinárodní 
ochrany. Cizinci pod režimem dočasné ochrany 
mohou využít tzv. volného vstupu na trh práce2, 
ze kterého plyne, že držitelé dočasné ochrany se 
pro účely zákona o zaměstnanosti považují za 
cizince s povoleným trvalým pobytem, což je 
kategorie s volným vstupem na trh práce spojená. 
Tento volný vstup však „stojí a padá“ s platností 
lex Ukrajina, protože jakmile dojde k deaktivaci 
dočasné ochrany, všichni uprchlíci by tak pozbyli 
ex lege i volný vstup na trh práce. Tento problém 
by zřejmě bylo možno řešit užitím výkladu 
zákoníku práce v souladu s jeho smyslem 
a účelem proti jeho doslovnému znění. V praxi 
by to znamenalo, že po zrušení pravidla o volném 
vstupu uprchlíků z Ukrajiny na náš trh práce 

1 Vycházíme zde 
z dikce § 178f zákona 

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

republiky a o změně 
některých zákonů. 

2 Tento vyplývá z § 2 
zákona č. 66/2022 Sb.
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zanikne i jakékoli individuální oprávnění těchto 
cizinců na českém území pracovat, a další výkon 
práce bez povolení tak naplní definici nelegální 
práce3. Výslovná právní úprava na tomto místě 
však prozatím neexistuje, navrhované řešení 
o výkladu zákoníku práce tak není jednoznačné. 
Problematickým se jeví i fakt, že v mnoha 
případech pracovníci nebudou splňovat 
požadavky českých zaměstnavatelů nebo 
nebudou mít motivaci zde dlouhodobě pracovat. 
Na tomto místě se autoři zamýšlejí, do jaké 
míry přijaté právní předpisy nahrávají možnosti 
dlouhodobého výkonu práce na území ČR.
Důsledky a doporučení
Vedle institutu nespolehlivého zaměstnavatele by 
právní řád mohl pracovat i s kategorií spolehlivého 
zaměstnavatele. Toto doporučení lze podložit 
skutečností, že v řadě zemí je tento koncept 
znám pod označením „approved employer“ nebo 
„approved sponsor“. Jeho smyslem je poskytnutí 
jistých výhod zaměstnavateli, motivovat ho 
tomu, aby předcházel negativním jevům, jako 
je např. nelegální zaměstnání cizinců. Na půdě 
Evropské unie byla navíc přijata směrnice 
2021/1883/EU o podmínkách pro vstup a pobyt 
státních příslušníků třetích zemí za účelem 
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou 
kvalifikaci4. Tato dává členským státům možnost 
při její transpozici zavést institut uznaných 
zaměstnavatelů, u kterých bude umožněn 
zjednodušený postup pro získání modré karty. 
Směrnice požaduje, aby daný proces nevytvářel 
nepřiměřenou či nadměrnou administrativní 
zátěž. K tomuto návrhu se přidává i MPSV se 
svým kladným přístupem k tomu, aby existoval 
jednotný elektronický nástroj, který by mohl 
generovat veřejné seznamy spolehlivých 
zaměstnavatelů. Tyto by pak mohly sloužit jako 
vodítko pro uchazeče o zaměstnání ze zahraničí, 
kteří by se mohli přesvědčit o důvěryhodnosti 
a spolehlivosti potenciálního zaměstnavatele.

Co se týče bodového systému, značný prostor 
k uvážení je zde větší a jisté skupiny kandidátů 
se mohou cítit novými pravidly znevýhodněni 
bez dostatečných důvodů. Autoři zde mají 
pochybnosti i ohledně vhodnosti požadavku na 
nízký věk. Vyšší míra adaptability, se kterou se 
u mladých migrantů počítá, může být nakonec 
slabinou celého záměru – právě mladí odborníci 
schopní se relokovat totiž mohou zkušenosti 
nabyté u nás záhy využít k získání ještě 
lukrativnější nabídky v jiném členském státu. 
Autoři však základní ideu zohledňování potřeb 
našeho trhu práce při vydávání příslušných 
povolení jednoznačně vítají.
V souvislosti s přílivem uprchlíků z Ukrajiny 
vyvstávají určité pochybnosti zaměstnavatelů 
o účelnosti zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny 
kvůli nejistotě ohledně délky trvání takové 
spolupráce. Obdobně pak na straně zaměstnanců 
lze očekávat nižší zájem o integraci do české 
společnosti, pokud není jisté, že ji nebudou 
v krátkodobém horizontu muset zase opustit. 

Závěr
Za vhodné a přiměřené řešení by autoři 
považovali zavedení přechodného období, během 
kterého by dotčeným cizincům byla ponechána 
práva vyplývající z volného vstupu na trh práce 
a během kterého by si zároveň mohli podat 
žádost o zaměstnaneckou kartu na území ČR. 
Autoři jsou toho názoru, že je zapotřebí, aby byla 
žádost týkající se dalšího výkonu práce, kterou 
cizinec již vykonával v režimu dočasné ochrany, 
vyřízena v co možná nejkratším čase. Pokud by 
cizinec žádost nepodal, mělo by být jednoznačně 
zakotveno, že pracovní poměr uplynutím 
přechodného období zaniká ex lege. 
V každém případě je důležité, aby jednoznačné 
legislativní řešení vzniklé situace bylo přijato 
dostatečně rychle tak, aby nevznikla právní 
nejistota.
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3 § 5 písm. e) bod 3 
zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti.
4 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2021/1883 ze dne 
20. října 2021 
o podmínkách pro vstup 
a pobyt státních příslušníků 
třetích zemí za účelem 
výkonu zaměstnání 
vyžadujícího vysokou 
kvalifikaci a o zrušení 
směrnice Rady  
2009/50/ES.
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