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Jaké povinnosti mají
zaměstnavatelé, když chtějí
zaměstnat cizince?

V

zhledem k rekordně nízké míře nezaměstnanosti 3,8 %
doprovázené dynamickým tempem růstu ekonomiky
a s tím souvisejícím růstem počtu volných pracovních
míst sílí ze strany zaměstnavatelů poptávka po pracovní
síle. Zaměstnavatelé se čím dál více potýkají s problémem nalézt
zaměstnance v potřebném množství a s odpovídající kvalifikací.
To, co bylo dříve výsadou progresivních zaměstnavatelů, se nyní
stává běžnou praxí většiny společností. Nábor nových zaměstnanců
se již neomezuje pouze na území České republiky. Pokud vezmeme
v potaz jazykovou vybavenost budoucích zaměstnanců, jsou země,
v nichž se hovoří slovanským jazykem, jasnou volbou. Není tedy
překvapením, že se čeští zaměstnavatelé obracejí na Ukrajinu.
Zaměstnávání cizinců s sebou však vždy přináší minimálně zvýšenou
administrativu na straně zaměstnavatele, ale i zaměstnance samého.
Zatímco pro tuzemské zaměstnavatele i zaměstnance v principu
stačí, aby se dohodli na spolupráci (podepíší spolu pracovní smlouvu
a zaměstnavatel nahlásí svého nového pracovníka na správu
sociálního zabezpečení a jeho zdravotní pojišťovnu), u cizinců je tento
proces o pár kroků komplikovanější, a v letošním roce se navíc ještě
v této oblasti zpřísňují podmínky.
 Text: Mgr. Martin Stolín, Ph.D.

Kdo je cizinec
pro účely zaměstnání?

Mgr. Martin Stolín, Ph.D.

 poradce ministryně práce a sociálních věcí
 předseda Zdravotní a sociální sekce HKP
• od roku 2012 rozhodce Rozhodčího soudu
v Praze
 viceprezident Klubu personalistů ČR
 ve své podnikatelské činnosti se věnuje řízení
zdravotnického zařízení a agentuře práce se
specializací na řešení legislativní povinnosti
plnění povinného podílu zaměstnávání OZP
 je provozovatelem portálu www.praceozp.cz
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Za zaměstnance ze zahraničí se pro tyto
účely považují pouze cizinci ze třetích států, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Jde tedy o občany – cizince –
mimo státy EU.
Cizinec může být přijat do zaměstnání jen
tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání
a platné povolení k pobytu na území České
republiky anebo je-li držitelem zaměstnanecké nebo modré karty. O vydání povolení
k zaměstnání žádá cizinec písemně Úřad
práce ČR zpravidla před svým příchodem
na území ČR sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán.
Předpokladem však je, že se zaměstnavatelům nedaří obsadit volná pracovní místa
českým uchazečem o zaměstnání.
Žádost o vydání povolení k zaměstnání
obsahuje např. identifikační údaje cizince,
jeho adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního
dokladu a název orgánu, který jej vydal,
identifikační údaje budoucího zaměstnavatele, druh práce, místo výkonu práce

a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání
vykonáváno.
K žádosti o vydání povolení je nutné přiložit vyjádření zaměstnavatele, že cizince
zaměstná, a doklady osvědčující odbornou
způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

Nejčastější způsob
zaměstnání

Od 1. června 2014 byl zaveden zvláštní
druh povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem zaměstnání na území ČR – zaměstnanecká karta, která je základním
obecným druhem povolení k dlouhodobému pobytu, jehož primárním účelem je
zaměstnání. Vydání zaměstnanecké karty
není omezeno požadavkem vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání, jako
je tomu u modré karty, a není ani omezeno
státní příslušností cizince.
Zaměstnanecká karta je vydávána v podobě jednotného povolení (tj. povolení
opravňující ho k pobytu i k zaměstnání).
Je vydávána i cizincům, kteří nepotřebují
povolení k zaměstnání podle § 98 zákona
o zaměstnanosti, a dále cizincům vyslaným
zahraničním zaměstnavatelem na území
České republiky k výkonu práce, kterým
však je vydáváno i nadále povolení k zaměstnání.
Žádost o zaměstnaneckou kartu je možné
podat pouze na pracovní pozici evidovanou
v centrální evidenci volných pracovních
míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké
karty. To se netýká skupiny cizinců s volným přístupem na trh práce podle § 98 ZoZ
a dále případů, kdy je naopak povolení k zaměstnání nadále vyžadováno (např. vyslání cizinců k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem na území České republiky).
Podmínkou pobytu a dokladem o účelu
pobytu je pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě
budoucí (kterou se strany zaváží uzavřít
pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní
činnosti). Sjednávání smlouvy o smlouvě
budoucí (tzv. příslib zaměstnání) umožňuje
od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník.
Zaměstnanecká karta se nevydá na základě dohody o provedení práce. A to proto, že dohodu o provedení práce lze uzavřít
pouze na omezený počet hodin, maximálně
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Jak dlouho trvá celý proces
zařazení do Režimu Ukrajina?

na 300 hodin v kalendářním roce. Tato dohoda by neprokazovala hlavní účel pobytu
cizince na území (totéž platí i pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty).
Z pracovní smlouvy nebo dohody
o pracovní činnosti musí vyplývat,
že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude (bez ohledu
na rozsah práce) nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy podle zákoníku práce
(v současnosti 12 200 Kč).

V případě, že vámi podaná Žádost nebude vykazovat žádné chyby a budou
doloženy všechny povinné přílohy, je
možno tuto žádost zpracovat obratem. Následně bude Žádost předána
na MPSV, MV, MZV a MPO, která
bude dále předána na Generální
ředitelství ve Lvově.

Je možné
prostřednictvím Režimu
Ukrajina zaměstnávat
agenturní zaměstnance?

Jaké jsou možnosti
získání zaměstnance
z Ukrajiny?

Režim Ukrajina je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR
v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném
sektoru, kteří mají alespoň 10 zaměstnanců
a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce (tj.
musí jít o volné pracovní místo obsaditelné
držitelem zaměstnanecké karty ve smyslu
§ 37a zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
Pracovní pozice, na které má být uchazeč
nahlášený zaměstnavatelem do Režimu
Ukrajina zaměstnán, musí korespondovat
s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Ilustrace: Vecteezy.com

Musím mít již vyhledaného
konkrétního zaměstnance?

Ano, musíte. Režim Ukrajina slouží jen
pro urychlení podání žádosti o zaměstnaneckou kartu, jelikož zaměstnanec na generálním konzulátu kontaktuje přímo
uchazeče o zaměstnaneckou kartu.

Ne, je možné pouze přímé zaměstnání uchazeče u českého zaměstnavatele, který požádá o zařazení do Režimu
Ukrajina. Viz též § 66 ZoZ, který zakazuje
agenturám práce dočasně přidělovat k uživateli zaměstnance, kterým byla vydána
zaměstnanecká karta.

Více informací:
 http://kzps.cz/zamestnavani-cizincu-v-cr/
 https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/
zamestnanci-ukrajina/
 http://www.spcr.cz/index-temat/338-rezim

Kvalita vzduchu

v zařízeních sociálních služeb
Jaké je klima v domovech a pobytových zařízeních sociálních služeb? Pohodu, vlídnost a přátelskost
prostředí měřit neumíme. Víme však, že vzduch v místnostech, kde lidé dlouhodobě pobývají, by měl mít
určité parametry. Chceme-li mít zdravé prostředí, je vhodné zajímat se o kvalitu vzduchu. Článek shrnuje
výsledky měření, která EkoWATT prováděl v několika sociálních zařízeních. Vždy šlo o domovy s trvalým
pobytem dospělých klientů.
 Text: Ing. Karel Srdečný,
energetický auditor, EkoWATT

Teplota

Podle normy by v pokojích klientů
mělo být +20 °C. Ve skutečnosti se ale
topí na vyšší teploty. Zejména senioři
potřebují více tepla. Během průzkumu
nikde teplota neklesla pod +21 °C, a to
ani v noci. Průměrná teplota byla okolo
+23,5 °C.
Pro provozovatele to znamená, že by
měl počítat s vyšší spotřebou tepla oproti
projektu, každý °C navíc znamená roční nárůst spotřeby cca o 6 %. Při teplotě +23,5 °C
bude tedy spotřeba téměř o čtvrtinu vyšší
než podle projektu.

Jistě by nebylo správné kvůli úsporám
tepla snižovat komfort klientů. Je ale
vhodné topit jen tam, kde je třeba. Většinou není nutné, aby i na chodbách bylo
+22 °C. Vyplatí se zkontrolovat nastavení
termostatických ventilů, zejména v nepobytových místnostech.

Větrání

Sledované objekty jsme rozdělili do tří
typů:
 Větrání trvale pootevřeným (vyklopeným) oknem. Větrání je poměrně intenzivní, často vyšší, než je nutné. To
zvyšuje spotřebu tepla. Do místnosti
proniká hluk a prach zvenčí. Větrá se,
i když v místnosti nikdo není.

 Nárazové větrání otevíráním oken. Někdy klienti nemohou nebo nezvládnou
okno otevřít sami a větrání tak závisí
na přístupu zaměstnanců. Nevýhodou
je právě nepravidelnost, na druhou stranu se vyvětrá méně tepla. Žádné okno
netěsní dokonale, a tak je místnost trochu větraná, i když je okno zavřené.
 Větrání vzduchotechnikou, s rekuperací
tepla z odpadního vzduchu. Energeticky
nejúspornější řešení, které je však náročnější na správné nastavení – někdy
se větrá zbytečně moc. Vyžaduje údržbu (čištění a výměna filtrů). Pokud část
vzduchu cirkuluje, může roznášet pachy
mezi místnostmi, případně může obtě28
žovat hlukem.
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