
Jak na zaměstnávání cizinců po dobu nouzového stavu?
 

V souv islosti s pandemií onemocnění COVID-1 9 přijala v láda řadu krizov ý ch opatření, která mají
bezprostřední dopad na zaměstnáv ání cizinců a jejich v ý kon práce na území České republiky .

Jedná se zejména o: 

(i) zákaz v stupu pro cizince na území ČR a zákaz v y cestov ání z území ČR; a 

(ii) zastav ení přijímání nov ý ch žádostí o v íza a přechodné a trv alé poby ty  na území ČR a dále zastav ení
nebo přerušení řízení o dřív e podaný ch žádostech o v íza či poby ty . 

Vý še uv edená krizov á opatření mají zásadní v liv  předev ším na zaměstnav atele, kteří zaměstnáv ají
cizince ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU/EHP a Šv ý carsko). Podstatný m způsobem v šak mohou
ov liv nit i projekty  a dodáv ky  podnikatelů, kteří sice bezprostředně žádné cizince nezaměstnáv ají, ale
v y užív ají služby  či dodáv ky  zahraničních subdodav atelů. Za účelem minimalizace negativ ních
důsledků v y plý v ajících z v ý še uv edený ch zákazů jsme pro Vás připrav ili stručný  přehled v y braný ch
specifik, která se v áží k zaměstnáv ání cizinců v  době nouzov ého stav u. 

Specifika vstupu zahraničních pracovníků na území České republiky po dobu nouzového
stavu 

Z obecného zákazu v stupu na území ČR a zákazu v y cestov ání po dobu nouzov ého stav u existuje několik
v ý jimek, které lze uplatnit v  případě příjezdu zahraničních pracov níků. Jednou z nich je v ý jimka pro
pracovníky, kteří pravidelně překračují hranice ČR za účelem výkonu práce (tzv. pendleři).
Tato v ý jimka se nejčastěji zmiňuje v  souv islosti s český mi zaměstnanci dojíždějícími za prací do
Německa a Rakouska, nicméně lze ji v y užít i obráceně (tj. v e v ztahu k zahraničním pracov níkům
přijíždějících ze sousedních států za prací do ČR). 

Ačkoliv  se tato v ý jimka v ztahuje zejména na pracov níky , kteří za normálních okolností dojíždějí za
prací do sousedního státu denně nebo v  prav idelný ch interv alech, lze ji v y užít také pro příjezd
pracov níků zahraničních dodav atelů či subdodav atelů na realizaci mezinárodního projektu (např. v e
v ý stav bě). Je v šak třeba zmínit, že se musí jednat o pracov níky  ze zemí sousedících s ČR. Tito
přeshraniční pracov níci (pendleři) nav íc musejí splnit několik podmínek, které se liší podle toho,
z jakého státu v stupují na území ČR. Je tedy  potřeba v ždy  pečliv ě zv ážit, zda v  konkrétním případě lze
tuto v ý jimku uplatnit, a to tím spíše, že se prav idla pro uplatnění této v ý jimky  po dobu nouzov ého
stav u již několikrát změnila. 

Další v ý jimkou ze zákazu v stupu pro cizince na území ČR je v ý jimka pro pracovníky servisu kritické
infrastruktury . Jedná se o v ý jimku pro cizince, kteří mají v y konat neodkladný  či hav arijní serv is
české kritické infrastruktury  – tj. infrastruktury  natolik v ý znamné, že narušení její funkce by  mělo
záv ažný  dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních živ otních potřeb oby v atelstv a, zdrav í osob
nebo ekonomiku státu. Z v ý še uv edeného v y plý v á, že tuto v ý jimku bude moci v y užít pouze omezený
okruh subjektů (kromě prov ozov atelů kritické infrastruktury  také někteří v ý znamní dodav atelé těchto
prov ozov atelů). Vý hodou této v ý jimky  je, že (na rozdíl od některý ch v ý jimek pro přeshraniční
pracov níky ) nestanov uje ani minimální dobu poby tu ani maximální v zdálenost od hranic pro místo
v ý konu práce. 

V této souv islosti je třeba zdůraznit, že možnost využití jakékoli výjimky ze zákazu vstupu
v době nouzového stavu je nutné vždy posuzovat individuálně. Pro uplatnění jednotlivých
výjimek může být rozhodující např. bydliště pracovníka, obsah pracovní smlouvy nebo
činnost, kterou má pracovník na území ČR vykonávat. 

Specifika zaměstnávání cizinců z třetích zemí po dobu nouzového stavu
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Aktuálně je na zastupitelský ch úřadech České republiky  pozastav eno přijímání žádostí o poby tov á
opráv nění. V důsledku tohoto opatření sice mohou cizinci z třetích zemí, kteří chtějí pracov at na území
ČR, získat pov olení k zaměstnání, nedostanou v šak pov olení k poby tu, které je k zaměstnání na území
ČR zcela nezby tné.

Pokud již cizinci pracují na území ČR, pak zde mohou nadále pracov at i po dobu nouzov ého stav u. To
platí i v  případě, že jim v  době nouzov ého stav u v y prší platnost pov olení k zaměstnání. Platnost
pov olení k zaměstnání se totiž po splnění určitý ch podmínek automaticky  prodlužuje, a to až do doby  60
dnů ode dne skončení nouzov ého stav u. Rov něž cizinci, který m v  průběhu nouzov ého stav u v y prší
platnost pov olení k poby tu, jsou opráv něni po dobu nouzov ého stav u setrv at na území ČR.

Cizinci pracující na území ČR mohou v  době nouzov ého stav u kdy koliv  změnit sv ého zaměstnav atele.
Změnu v šak lze realizov at pouze, pokud (i) je nov é pracov ní místo ev idov áno v  některé z příslušný ch
centrálních ev idencí v olný ch pracov ních míst pro cizince v edený ch Úřadem práce ČR nebo (ii) dojde
k získání nov ého pov olení k zaměstnání. S ohledem na výše uvedené lze zaměstnavatelům, kteří
mají v současné době zájem o zaměstnávání cizinců, doporučit, aby se primárně zaměřili na
cizince, kteří již pobývají na území ČR. 

Pokud jsou někteří zaměstnav atelé nuceni v  důsledku ekonomický ch dopadů pandemie skončit nebo
neprodloužit pracov něpráv ní v ztah určitého cizince, jsou v y zv áni Ministerstv em práce a sociálních
v ěcí, aby  posky tli takov ý m zaměstnancům pomoc s registrací statusu zájemce o zaměstnání na
internetov ý ch stránkách uv edeného ministerstv a, resp. aby  posky tli asistenci při řešení situace
takov ý ch zaměstnanců (např. pomoc s náv ratem do země pův odu). Nedodrží-li zaměstnav atel
uv edenou pov innost, hrozí mu omezení účasti na v ládních migračních programech nebo v y loučení
z nich.

S problematikou zaměstnávání cizinců (včetně uplatnění jednotlivých výjimek ze zákazu
vstupu cizinců na území České republiky za nouzového stavu) máme rozsáhlé zkušenosti.
Pravidelně sledujeme všechna omezení a povinnosti vyplývající z krizových opatření
vydávaných v souvislosti s nouzovým stavem. Rádi Vám tedy v této věci poskytneme právní
asistenci. 

V případě jakýchkoli dotazů k zaměstnávání cizinců, a to nikoliv pouze po dobu nouzového
stavu, prosím kontaktujte Lenku Droscovou lenka.droscova (at) randalegal.com nebo
Jakuba Adámka jakub.adamek (at) randalegal.com. 
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