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Vysílání zaměstnanců ze zemí mimo Evropskou unii na území České republiky - odpověď
na dotaz
Dne 3. ledna 2017 byl Ministerstvu vnitra České republiky doručen Váš dotaz ze dne
2. ledna 2017, týkající se zaměstnávání cizinců ze zemí mimo Evropskou unii v případech,
kdy jsou zaměstnáni polským zaměstnavatelem, který bude pro Vaši společnost poskytovat
blíže nespecifikované služby.
V odpovědi na Váš dotaz konstatuje Ministerstvo vnitra následující:
Pokud cizinec disponuje dlouhodobým vízem, tedy vízem typu D, vydaným některým
ze smluvních států Schengenské dohody, má právo pobývat na území ostatních smluvních
států po dobu tří měsíců v šestiměsíčním období. Cizinec, kterému bylo některou ze
smluvních zemí vydáno krátkodobé jednotné vízum, tj. vízum typu C neboli schengenské
vízum, jehož územní platnost není omezena jen na ve vízu vyjmenované smluvní státy, má
právo pobývat na území všech smluvních států. To znamená, že pokud cizinec, jemuž byl
udělen jeden z uvedených typů víz, bude splňovat zmíněné podmínky a současně bude jeho
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vízum platné resp. nebude překročena doba povoleného pobytu vyznačená ve vízu, může
přicestovat a pobývat i na území České republiky.
Zdůrazňujeme, že tato odpověď postihuje právě jen oprávněnost pobytu cizince,
nebere však v potaz možnosti zaměstnávání takové osoby na území České republiky, neboť k
vyjádření k této problematice není Ministerstvo vnitra věcně příslušné. Věcnou působnost v
oblasti zaměstnávání cizinců mají úřady práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rovněž
tak není Ministerstvo vnitra příslušné k zodpovězení Vašich dotazů ve směru kontroly
zaměstnanosti a ani Policie České republiky žádné pravomoci v oblasti kontroly zaměstnávání
cizinců zákonem dány nemá. Právní řád svěřil tuto kompetenci Státnímu úřadu inspekce práce
a Celní správě České republiky. Doporučujeme proto obrátit se s Vašimi dotazy na jmenované
orgány státní správy.
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