Policejní kontroly pracujících cizinců (ČRo Plus)
262 cizinců pracujících v Česku nelegálně a další tři desítky s nelegálním pobytem, to je výsledek
policejních kontrolních akcí. Razie policisté provedli po celé republice. U všech cizinců bylo
zahájeno řízení o jejich vyhoštění. Na společné tiskové konferenci to uvedl ministr vnitra Milan
Chovanec z ČSSD a policejní prezident Tomáš Tuhý. Podle Chovance výsledky ukázaly, že se značně
zneužívají polská schengenská víza a pobytová povolení k neoprávněnému výkonu práce. Ve
sněmovně už teď leží dvě novely, které mají pravidla zaměstnávání cizinců zpřísnit.
ČRo Plus, 30. 3. 2017
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
Ministrův náměstek pro legislativu Petr Malsna pak dodal analýzu právní analýzu, problematiky
zaměstnávání cizinců, kteří mají pracovní víza z jiných států Evropské unie. Podle něj je problém
především ve výkladu zákona. Ten sice zaměstnávání cizinců s těmito dokumenty umožňuje, nikoliv
však v takové míře. Podle něj tak dochází k obcházení zákona o zaměstnanosti. Pomůže ale problém
řešit jen samotná úprava legislativy. Téma pro naše hosty. Jmenovitě Jiřího Vaňáska, náměstka pro
řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek ministerstva práce a sociálních věcí, dobrý
večer.
Jiří VAŇÁSEK, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
ministerstva práce a sociálních věcí:
Dobrý večer i vám.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
A také Jana Zikeše, vedoucího tajemníka Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
České republiky, dobrý večer.
Jan ZIKEŠ, vedoucí tajemník, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České
republiky:
Také dobrý večer vám i posluchačům.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane náměstku, jaká legislativní pravidla porušují z vašeho pohledu zaměstnavatelé při náboru
cizinců nejčastěji, a vidí to ministerstvo stejně jako ministerstvo vnitra, to znamená, že tady je
především problém ve výkladu samotného zákona?
Jiří VAŇÁSEK, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak ony to jsou dvě roviny. Pokud se týká těch nejčastějších porušení, tak předně je potřeba říct, že
cizinec, pokud chce pracovat na českém pracovním trhu, tak ve většině případů k tomu potřebuje
platné povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, nejčastěji takzvanou zaměstnaneckou kartu.
Samozřejmě existují i případy, kdy takovéto povolení potřeba například když třeba ten cizinec tady

má trvalý pobyt, nebo když je například vyslán tím zahraničním zaměstnavatelem napracovat na
území České republiky k výkonu té činnosti. Takže ty nejčastější porušení z té kontrolní činnosti z té
gesce, kterou má státní inspekce práce, který kontroluje tyto oblast, tak většinou jsou ty případy, kdy
ten cizinec buď vůbec nemá povolení v zaměstnání anebo jsou to případy, kdy třeba to původní
zaměstnání neodpovídá té činnosti, kterou vykonává. Pokud se týká té legislativy, tak samozřejmě
byly připraveny, jak už jste zmínila v úvodu legislativní změny, které jsou dnes v Parlamentu České
republiky. Já se nedomnívám, že je potřeba dělat nějaké další legislativní změny, myslím si, že je
potřeba se zaměřit na intenzivní kontrolní činnost, o kterou se snažíme a samozřejmě v rámci
kontrolních orgánů bychom chtěli dále velmi intenzivně spolupracovat třeba s ministrem vnitra.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
To znamená, že ty novely, které jsou tady ve sněmovně, vaši podporu nemají?
Jiří VAŇÁSEK, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
ministerstva práce a sociálních věcí:
Ty novely, které jsou ve sněmovně, samozřejmě naší podporují mají, ale dnes v podstatě bylo
zmíněno, takže dochází k obcházení § 98, písmeno k, zákona o zaměstnanosti, že je potřeba ho více
upravit. My se nedomníváme, že je potřeba ho jakkoliv dále upravovat legislativně protože on má
poměrně precizně vystihuje to, co je upraveno v evropských normách a v evropských smlouvách,
které třeba to vysílání pracovníků upravují, ale je třeba se zaměřit dále na tu intenzivní kontrolní
činnost. Ale ty novely, které už jsou zpracované a jsou v parlamentu, ty samozřejmě naši podporu
mají, ty se nedělali ve spolupráci s kolegyní ministerstva vnitra.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane Zikeši, jak si ten zákon vykládají samotní zaměstnavatelé? Ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD
dnes řekl, že firmy nadužívají polská pracovní víza, tak dělají to?
Jan ZIKEŠ, vedoucí tajemník, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České
republiky:
Tady bych chtěl říci, že já hlavně reprezentuji Konfederaci zaměstnavatelských svazů a u našich firem
k těmto problémům nedochází. My jsme rádi, že ministerstvo práce a ministerstvo vnitra zintenzivnili
svoji činnost tímto směrem a postihují prostě to nelegální zaměstnávání jak Ukrajinců, tak i dalších
cizinců.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
A z vašeho pohledu by se tedy měla nějakým způsobem ještě ta legislativa upravovat nebo spíše jít
tou cestou těch větších kontrol, o kterých teď mluvil pan náměstek.
Jan ZIKEŠ, vedoucí tajemník, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České
republiky:
Já můžu pouze potvrdit to, co říkal pan náměstek, že v podstatě tu legislativu není potřeba nějakým
způsobem intenzivně měnit. Je potřeba využívat stávajících možností a zintenzivnit tu kontrolní
činnost. Já si spíš myslím, že tohle to už tady by mělo být dávno, protože například za poslední cirka

rok došlo k nárůstu počtu pracovních agentur pomalu o 30 %. A zaměstnavatelské svazy tyto
agentury ani /nesrozumitelné/ a ani jim hodně nelegalizují v České republice.

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane Zikeši, já vás jen poprosím, jestli byste nemohl udělat pár kroků stranou, trochu ztrácíme signál,
tak abychom měli lepší spojení. Mezitím se zeptám pana náměstka, vzniká tady paralelní pracovní
trh, který má výrazné znaky závislé práce a nikoliv dočasného výkonu pracovní činnosti, jak o tom
mluví ministerstvo vnitra a co s tím vy jako resort ministerstva práce a sociálních věcí chcete dělat?
Jiří VAŇÁSEK, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
ministerstva práce a sociálních věcí:
Víte, pojem paralelní pracovní trh, já úplně nevím, co si pod tím mám představit. Já jsem ten pojem
neslyšel poprvé. Já si myslím, že existuje jeden pracovní trh v České republice, ale má svá pozitiva a
negativa. Tu pozitivu vím bezpochyby je, že máme jednu z nejnižší nezaměstnanosti v rámci celé
Evropské unie. Tím určitým negativem je to, že je určitý nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce,
to znamená, nedaří se nám vždy uspokojit poptávku po pracovní síle ze strany zaměstnavatelů a to
samozřejmě evokuje i to, že zájem o větší množství zaměstnávání zahraničních zaměstnanců na
území České republiky a samozřejmě jsou tady i potom některé určité nekalé jevy, které můžou být,
jak již říkal pan tajemník Zikeš ve smyslu agenturního zaměstnávání nebo i v oblasti třeba vysílání
pracovníků. A tady je to opravdu o té intenzivní kontrolní činnosti, zejména třeba u toho zastřeného
zprostředkování zaměstnání a vysílání pracovníků. My jsme jen za poslední měsíce udělili přes 200
kontrol, 200 pokut, pardon, z pohledu státního úřadu inspekce práce a uložili pokuty ve výši než více
než osm milionů korun a to si myslím, že je ta správná cesta skutečně jít touto činností. Samozřejmě
je to o tom prokázat takové jednání, tu kompetenci z našeho pohledu má Státní úřad inspekce práce,
protože my jsme vlastně ti, kteří kontrolují ty pracovněprávní vztahy, kolegové z ministerstva vnitra
potom kontrolují vlastně jen ta povolení k pobytu a vzájemně se takhle intenzivně doplňujeme.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
No, ale když není tedy úplně jasné, ten samotný výklad zákona, jak to připustil právě i pan náměstek
Mlsna, tak jak se v tom mají samotní zaměstnavatelé potom vyznat?
Jiří VAŇÁSEK, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
ministerstva práce a sociálních věcí:
Já se omlouvám, já si myslím, že ten výklad toho zákona poměrně jasný je. Ten výklad dává vlastně
ministerstvo práce a sociálních věcí kompetentní k němu kontrolovat, že ten zákon zaměstnanosti,
který máme v gesci, tam je to o tom, že kolegové vlastně z cizinecké policie a z pohledu ministerstva
vnitra kontrolují tu část povolení k pobytu a pokud oni dospějí k závěru, že tam dochází případně k
porušení pracovně právních předpisů, tak samozřejmě ty kontrolní orgány mezi sebou spolupracují.
My od nich obdržíme podnět ke kontrole, a pokud tam zjistíme například, že došlo k obcházení nebo
porušení toho vysílání pracovníků nebo agenturního zaměstnávání, nebo takzvaného zastřeného
agenturního zaměstnávání, tak potom je na místě samozřejmě uložit sankci ve správním řízení. V
tomhle tom já problém opravdu nevidím a naopak jsem velmi rád, že v posledních měsících se ta

kontrolní činnost zintenzivnila a že se dokázala najít velmi dobrá spolupráce s kolegy cizinecké policie
na tom, jakým způsobem spolupracovat mezi Státním úřadem inspekce práce a s cizineckou policií a
být poměrně efektivní.

Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane Zikeši, z vašeho pohledu jako tajemníka Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů, nemáte problémy s tím, jak tedy ten zákon konkrétně vykládat, i vám to vše naprosto jasné a
víte tedy, jak zaměstnávat cizince? Dokážete rozlišit mezi těmi agenturami, jestli tedy skutečně nabízí
všechna ta povolení, jsou v pořádku?
Jan ZIKEŠ, vedoucí tajemník, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České
republiky:
Já si myslím, že každý slušný zaměstnavatel si tu cestu určitě najde, ale například v oblasti.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
Ano, slyšíme se, ale pořád máme trochu špatné spojení. Vypadáváte nám, tak vás ještě poprosím,
jestli možná byste nešel někde, kde je silnější signál.
Jan ZIKEŠ, vedoucí tajemník, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České
republiky:
Snažím se, snažím se. Nicméně například my jsme po dohodě se státní správou spustili hlavní režim
Ukrajina, který umožňuje, řekněme, dovoz pracovních sil z této lokality, a tady si myslím, že například
tyto problémy v žádném případě nehrozí, a pokud se nám pokoušejí tam vmezeřit mezi takzvané
zaměstnavatele agentury práce, tak my je prostě vyřazujeme. My o tohle to zájem nemáme. My
máme zájem o přímý dovoz pracovních sil pro konkrétní zaměstnavatele.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
Říká Jan Zikeš, vedoucí tajemník Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.
Děkujeme za rozhovor, na slyšenou.
Jan ZIKEŠ, vedoucí tajemník, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České
republiky:
Také na slyšenou.
Martina SPĚVÁČKOVÁ, moderátorka:
Naším hostem byl i Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních
dávek ministerstva práce a sociálních věcí. Díky i vám. Na shledanou.
Jiří VAŇÁSEK, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
ministerstva práce a sociálních věcí:
Na shledanou.
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