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UPOZORNĚNÍ  
pro cizince zaměstnané v ČR 

 

Zaznamenali jsme snahu některých zaměstnavatelů, zbavit se v době nouzového stavu 

odpovědnosti za své zaměstnance ze zahraničí. Pokud Vám zaměstnavatel předloží k podpisu 

dokument, jehož obsahu nerozumíte, nebo pokud obsahuje prázdná místa, která se mohou doplnit 

později (zejména datum), nepodepisujte jej. Je-li to možné, vezměte si výtisk od zaměstnavatele s tím, 

že jej podepíšete později, a požádejte někoho o pomoc s vysvětlením obsahu dokumentu. Jste-li pod 

tlakem podepsat, zkuste tam alespoň doplnit ve svém jazyce poznámku „podepisuji text, jehož obsahu 

nerozumím“. Může se jednat o dohodu o ukončení pracovního poměru nebo žádost o neplacené volno. 

Jestliže máte platnou pracovní smlouvu a Váš zaměstnavatel Vám nepřiděluje práci, máte nárok po 

dobu přerušení práce v důsledku nouzového stavu na náhradu mzdy ve výši 60-80%  (v některých 

situacích až 100%) průměrného výdělku. Pokud jste ve zkušební době, může Vám zaměstnavatel 

ukončit pracovní poměr kdykoliv, kromě prvních 14 dnů nemoci nebo nařízené karantény. Zkušební 

doba se prodlužuje o dny, kdy nepracujete. Jestliže jste nemocní, čerpáte dovolenou nebo nepracujete 

v důsledku některého z opatření zavedeného v době nouzového stavu, zkušební doba se o tyto dny 

prodlužuje. 

Pokud jste v době vyhlášení nouzového stavu pobývali v ČR legálně a Vaše pobytové oprávnění 

skončí v době nouzového stavu, můžete setrvat na území po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu 

bez povinnosti řešit pobytové záležitosti. Jestliže jste držitelem zaměstnanecké karty méně než 6 

měsíců a Váš pracovní poměr skončí, můžete si najít nového zaměstnavatele a podat MVČR oznámení 

o změně zaměstnavatele. V době vyhlášeného nouzového stavu není nutno dodržet šestiměsíční lhůtu 

výkonu práce pro jednoho zaměstnavatele. 

Doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra, kde jsou zveřejňovány nové 

povinnosti a informace pro cizince v souvislosti s prevencí rozšíření COVID-19 

https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-

19.aspx 

 Aktuální informace z pracovněprávní oblasti zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

https://www.mpsv.cz/ 

  

V případě potřeby můžete kontaktovat Poradnu pro cizince a uprchlíky. 
 
 
 

 poradna@dchp.charita.cz                     
 

Bc. Hana Kozlová - 731 433 027  Denisa Viktorová, DiS. - 731 433 060    

Bc. Petra Chalupská - 731 433 008  Mgr. Monika Brůhová - 731 591 883  

Elizabet Kirilova 773 - 271 474  Mgr. Klára Zachová - 731 433 096  
Světlana Černopaščenko - 731 433 139  (vedoucí)  
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