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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců 

ze zahraničí ve společnosti Valeo a následně navrhnout opatření, která by tento pro-

ces zlepšila. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

popsány známé postupy pro výběr a získávání zaměstnanců, které jsou obecně 

uplatnitelné. Praktická část popisuje konkrétní situaci výběru a získávání zaměstnan-

ců ze zahraničí ve společnosti Valeo, především mimo členské státy EU, právní úpravu 

vzniku pracovního poměru a návrh na zlepšení procesu, aby byl pro uchazeče vhod-

nější. 
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Nábor, získávání zaměstnanců, zaměstnanecká karta, cizinci, nástup, pracovně právní 

vztah 

 

 

Abstract 

The purpose of Bachelor´s thesis is to analyse the selection procedure with 

foreign candidates and to suggest some option how to improve the process of em-

ployee recruitment and selection from abroad. 

The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical 

part there are mentioned known methods, which can be generally used in selection 

and hiring process. The practical part contains the actual situation of hiring process 

with foreigners in Valeo company, especially those, who does not live in EU. 

There is also information about legislation of creating a new employment with a for-

eigner and improvement proposals how to make the process more comfortable. 
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ÚVOD 

Potřeba získávání a výběru zaměstnanců nastane v každé společnosti, a to pře-

devším ve fázi vzniku, rozvoje a zralosti. Výběr a získávání zaměstnanců souvisí 

s odchodem stávajících zaměstnanců, s potřebou rozšíření pracovního týmu a vzni-

kem nového oddělení či produktu. Podle velikosti dané společnosti a objemu před-

pokládaného náboru se na tuto aktivitu specializuje jiný útvar. V malé společnosti 

s malým objemem předpokládaného náboru má určený vedoucí zaměstnanec zod-

povědnost i za oblast náboru. V případě větších společností nebo při předpokladu 

většího objemu náboru vzniká samostatné personální oddělení, případně je možné 

tuto službu outsourcovat. 

Při aktuální situaci na trhu práce je téměř nemožné obsadit všechny otevřené 

pozice z interních zdrojů a je také potřeba hledat lidské zdroje v zahraničí . Tato sku-

tečnost může celkovou dobu náboru zaměstnance prodloužit a zkomplikovat. 

V České republice se zaměstnavatelé potýkají s nízkým zájmem o otevřené pozice, 

nízkou kvalifikací uchazečů a s vysokou konkurencí nabídek práce. V takové situaci 

je hledání v zahraničí téměř nezbytné. V některých zemích s vyšší nezaměstnaností  

se může vyskytovat velké množství dostatečně kvalifikovaných uchazečů ,  kteří  jsou 

ochotni změnit lokalitu působiště nebo změnu dokonce aktivně vyhledávají. Pokud 

se jedná o nábor do mezinárodních společností, není zapotřebí ani aktivní znalost 

českého jazyka, jelikož většina zaměstnanců a vedení komunikuje především 

v anglickém jazyce, a to široce otevírá mezinárodní trh práce. 

Cílem bakalářské práce je prozkoumat proces získávání a výběru zaměstnanců 

ze zahraničí ve společnosti Valeo a následně na základě rozhovorů se zaměstnanci, 

kteří tímto procesem prošli, navrhnout opatření, která by tento proces zlepšila. 

Teoretická část bakalářské práce popisuje obecně platné teorie a metody pro vý-

běr a získávání zaměstnanců, jejich výhody, nevýhody a možnosti kombinace jednot-

livých metod pro dosažení větší efektivnosti, právní náležitosti vzniku pracovního 

poměru, získání pracovního povolení a zaměstnanecké karty. 

Praktická část obsahuje popis procesu výběru a získávání zaměstnanců ze za-

hraničí ve společnosti Valeo a podporu uchazečů během celého procesu. 

Výstupem bakalářské práce je návrh na zlepšení procesu získávání a výběru za-

městnanců ze zahraničí ve společnosti Valeo, který je založen na osobních zkušenos-

tech stávajících zaměstnanců s tímto procesem. Informace pro vznik výstupu za-

městnanci podali anonymně a dobrovolně pro vznik bakalářské práce. 
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1 NEZAMĚSTNANOST 

Míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl mezi nezaměstnanými lidmi ve věku 15–

64 let a celkovým počtem lidí v této věkové kategorii. 

V České republice je nyní nezaměstnanost nejnižší za posledních 20 let, 

což je faktor vyjadřující ekonomickou vyspělost státu. Momentální míra nezaměstna-

nosti v Praze je podle údajů z ministerstva práce a sociálních věcí 2,3 %. Tato skuteč-

nost komplikuje situaci zaměstnavatelům. Získávání zaměstnanců je nákladnější 

a tím se snižují zisky společností. Z tohoto důvodu se společnosti přiklání k získávání 

zaměstnanců ze zahraničí a k rozvoji automatizace, která vede k rychlejšímu nástupu 

průmyslu 4.0. (MPSV, 2013) 

Graf na obrázku 1 ukazuje, že se míra nezaměstnanosti zejména v posledních 

třech letech výrazně snižuje, a na trhu práce tedy převládá nabídka práce nad po-

ptávkou. Na jedno volné pracovní místo připadá statisticky čím dál méně kvalifikova-

ných uchazečů, kteří by o danou pozici měli zájem. Velkou část potřeb zaměstnávání 

pokrývají zaměstnanci jiných společností s podobným zaměřením, čerství absolventi 

a zejména také cizinci, kteří odpovídají požadavkům na danou pozici a jsou zároveň 

motivováni ke změně lokality působení. V Praze, a zároveň i v jiných velkých městech, 

je nezaměstnanost ještě nižší, než je průměr v ČR, a to zejména z důvodu urbanizace 

a rozvoje velkých společností, které mají z pravidla sídla ve velkých městech. Tyto 

společnosti nabízí větší počet pracovních míst, která mohou být obsazena doposud 

nezaměstnanými lidmi. 

Obrázek 1 Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR 

 

Zdroj: MPSV (2018) 
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2 ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 

Podstatou výběru zaměstnanců je činnost, která zajistí obsazení nově vzniklého 

pracovního místa či uvolněného pracovního místa z důvodu odchodu či dočasné pra-

covní neschopnosti stávajícího zaměstnance. Je tedy potřeba definovat potřebu ob-

sazení pracovního místa a následně zajistit dostatečné množství vhodných uchazečů 

v dostatečně krátkém čase, aby neobsazená pracovní pozice co nejméně negativně 

ovlivnila dosavadní chod společnosti. Pokud se jedná o klíčovou pozici ve společnos-

ti, je nutné ji obsadit včas, aby absence zaměstnance na této pozici nezpůsobila vel-

ké škody. Ohled je však potřeba brát i na náklady, které jsou se získáváním zaměst-

nanců spojené, a pro efektivní a uspokojivé obsazení pozice je potřeba dodržet časo-

vé i finanční limity. (Koubek, 2015, s. 126) 

2.1 Zdroje potenciálních zaměstnanců 

Uchazeče na volné pozice můžeme hledat z vnitřních a z vnějších zdrojů. Vnitřní 

zdroje tvoří zaměstnanci, jejichž pozice byla zrušena, nahrazena vyspělými technolo-

giemi nebo přiřazena jinému zaměstnanci. Dále jsou to také zaměstnanci, kteří do-

sáhli svými schopnostmi na vyšší pozici nebo mají zájem o změnu zařazení v rámci 

společnosti a o obohacení znalostí z jiných oblastní. (Šikýř, 2014, s. 98) 

Výhodou využití vnitřních zdrojů je znalost procesů ve společnosti a možnost 

zhodnocení pracovních výkonů před dosazením na novou pozici. Kariérní postup za-

městnanců by měl být cílem každé společnosti, jelikož tak lépe využívá své investice 

a vychovává si klíčové zaměstnance. Pro společnost je výhodnější co nejvíce využít 

vstupní investici, poskytnout zaměstnanci kariérní růst , a tím i prodloužit dobu půso-

bení ve společnosti. Takového zaměstnance lze využít i jako příklad pro mot ivaci 

ostatních zaměstnanců a nenuceným způsobem informovat, že kariérní postup nebo 

změna pozice v rámci společnosti je možná, a dokonce i vítaná. V klíčovém momentě 

rozhodování zaměstnance o změně zaměstnavatele může hrát tato informace velkou 

roli, a i když není spokojený např. s náplní práce, může se nejdříve poohlédnout 

po možnostech změny, než společnost opustí. (Tomšík a Duda, 2011, s. 78) 

Nevýhodou může být postupné povyšování zaměstnance až na pozici, na kte-

rou jeho kvalifikace nestačí, a následně je obtížné pozici měnit zpět nebo jiným způ-

sobem opravovat takové rozhodnutí. 

Mezi vnější zdroje patří nezaměstnaní registrovaní na úřadu práce, čerství ab-

solventi vzdělávacích institucí a zaměstnanci jiných společností, kteří hledají změnu 

v oblasti působení, lokality nebo nejsou spokojeni s podmínkami, které jejich společ-

nost nabízí, a proto se rozhodnou pro změnu zaměstnavatele. Jako doplňkový zdroj 

mohou být využiti také studenti, matky na rodičovské dovolené a lidé v  důchodovém 

věku, kteří mohou mít větší zájem o zkrácené pracovní úvazky. Mohou tedy společ-

nosti přinést užitek, ale pracovní výkon pro ně z  pravidla nebývá prioritní. Z těchto 

předpokladů se také odvíjí náplň práce, která nebývá tak rozsáhlá a klíčová pro další 

postup a výsledek společnosti. Jedná se zejména o drobné administrativní práce, vý-
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pomoc zaměstnanci, který svou časovou kapacitou dočasně nestačí na plnění zada-

ného úkolu, drobné manuální práce nebo technická podpora. Vhodné nejsou zejmé-

na práce, kde je vyžadovaná časová pravidelnost vykonávání činnosti nebo práce 

na směny. 

Získání zaměstnance z vnějšího zdroje je nákladnější a může trvat delší dobu, 

než bude nalezen vhodný uchazeč. Po nástupu je nutné nového zaměstnance plně 

zaškolit a seznámit s chodem společnosti a z počátku je jeho přínos nízký. Způsob 

adaptace je velice klíčový a může ovlivnit zaměstnance na celou dobu jeho působení 

ve společnosti. 

Velký přínos můžou mít myšlenky, zkušenosti a strategie, které si zaměstnanec 

přinese z předchozí společnosti a má díky nim objektivnější pohled na danou situaci. 

Je tedy pravděpodobnější, že bude schopen vyřešit problém, se kterým si stávající 

zaměstnanci nevěděli rady, protože byli zacykleni ve standardech postupů v  řešení 

podobných situací. (Koubek, 2015, s 129-131) 

V mezinárodních společnostech může docházet k obohacování všech zaměst-

nanců v oblasti jiných přístupů a kultur. Na to však mohou navazovat také konflikty, 

které vznikají na základě rozdílnosti jednotlivců. Každodenní interakce mezi lidmi 

s původem v jiných kulturách může být velice přínosná, ale také riziková. Rozdílné 

faktory jednotlivých společností a národů ovlivňují jejich chování ve všech oblastech 

života, ať už se jedná o respektování hierarchie nadřízených, přístup ke kolegům 

a k rodině, k pracovnímu výkonu a k odpovědnosti. (Tureckiová, 2009, s. 81-21) 

2.2 Postup získávání zaměstnanců 

Prvním krokem, který je potřeba udělat k následnému obsazení pracovního mís-

ta, je definice potřeb a možností, která vychází z aktuální situace společnosti a jejích 

plánů. Personalista si ve spolupráci s liniovým manažerem vytvoří konkrétnější před-

stavu o pozici a zváží všechny vnitřní i vnější faktory, které mohou získávání ovlivňo-

vat. Pokud se jedná o pozici, která se již v minulosti obsazovala, je možné použít  in-

formace, které se k této pozici vázaly dříve, ale s nutností revize a korekce. V takovém 

případě hrozí opomenutí některého z bodů, ve kterých došlo ke změně, a to může 

následně zkomplikovat celý proces. Je tedy nutná několikanásobná kontrola a potvr-

zení s liniovým manažerem. (Koubek, 2015, s.132) Mezi vnitřní podmínky patří např. 

úspěšnost organizace, úroveň péče o zaměstnance a mezilidské vztahy na pracovišti. 

Mezi vnější podmínky se řadí např. demografické změny, ekonomická situace, tech-

nologický vývoj daného odvětví a také případná změna legislativy. (Koubek, 2015, 

s. 128) 

Po získání všech potřebných informací o volné pracovní pozici personalista vy-

tvoří či upraví popis, který bude cílený na konkrétní skupinu potenciálních uchazečů, 

aby jejich reakce a zájem byly co největší a nejrelevantnější. Do popisu jsou zahrnuty 

podmínky vykonávání dané pozice, požadavky na uchazeče, náplň práce a firemní 

kultura, která může být pro značnou část uchazečů klíčová. Z daného popisu bude 
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personalista vycházet následně ve fázi formulace pracovní nabídky a jejího zveřejňo-

vání. 

Dalším krokem je zvážení alternativ v pokrytí pracovních úkolů. Je potřeba zjis-

tit, jestli je vykonávání daných úkolů opravdu potřeba, jestli se nevyplatí varianta 

zkráceného pracovního úvazku, případně pokrytí dočasným pracovním poměrem 

či outsourcingem. Pokud ani jedna z variant není možná nebo by byla v rozporu 

se strategií a plány společnosti, personalista rozhodne, že je potřeba pozici obsadit 

zaměstnancem, který bude pracovat na plný úvazek. V tuto chvíli je potřeba defino-

vat, zda se bude pozice obsazovat z  vnitřních nebo vnějších zdrojů a následně do-

chází k volbě konkrétních metod získávání. (Koubek, 2015, s.132-133) 

2.3 Metody získávání zaměstnanců 

Metody získávání kopírují zdroje, odkud mohou uchazeči přijít nebo se přihlá-

sit. Nedá se určit jedna konkrétní metoda, na kterou by bylo nejvýhodnější zacílit, 

a proto je potřeba kombinovat různé metody a případně je přizpůsobovat se změnou 

vnitřních a vnějších podmínek, které se na pozici vážou. Pokud má společnost dobré 

jméno, často se hlásí uchazeči sami. Tato situace by se mohla zdát jako ideální vari-

anta, ale uchazeči se nehlásí vždy na pozice, na které je potřeba zacílit, a je nutné 

se jim dále věnovat, aby se dobré jméno společnosti nepoškodilo. 

Vhodnější variantou je doporučení stávajícím zaměstnancem. V takovém pří-

padě je potřeba, aby zaměstnanci měli přehled o pozicích, které je potřeba obsadit ,  

a aby sami byli ve společnosti spokojení a mohli motivovat nově příchozí uchazeče 

v zájmu o pozici. Výhoda doporučeného uchazeče spočívá v referenci stávajícím za-

městnancem a předpokládá se pozitivní zkušenost s předchozí spoluprací. 

Další možností je přímé oslovení vybraného jedince. Tato metoda je velice ná-

kladná a je zapotřebí, aby ji vykonával zkušený personalista, který dokáže daného je-

dince motivovat k přechodu z jiné společnosti. Často se v tomto případě využívá out-

sourcování této služby od specializované agentury a používá se na klíčové a vysoce 

postavené pozice. 

Pokud se personalista rozhodne obsadit pozici z vnitřních zdrojů, může využít 

interní vývěsky či intranetu, kde se mohou stávající zaměstnanci přihlásit. Pokud 

se personalista rozhodne zacílit na vnější zdroje uchazečů, je zde možnost využít vý-

věsky v prostorách, kde se scházejí lidé se stejnými odbornými zájmy, které by mohly 

být využitelné na dané pozici. (Čopíková, Bláha a Horváthová, 2015, s. 23) 

Další významnou metodou je inzerce na pracovních portálech nebo na sociál-

ních sítích. Zejména sociální sítě se stávají velmi podstatnou metodou pro inzerci 

pracovních nabídek. Je možné zde využít společné zájmové skupiny i diskuzní fóra 

a informace se snadno šíří mezi velké množství lidí, a proto má personalista větší 

šanci objevit vhodného uchazeče na danou pozici. (Koubek, 2015, s. 135-140) 

Podle Armstronga (2007, s. 353-354) je jednou z nejefektivnějších metod e-

recruitment, tzn. získávání zaměstnanců pomocí počítačových sítí. Tato metoda má 
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velký potenciál zejména do budoucnosti v návaznosti na vývoj informačních techno-

logií. Velkými výhodami jsou např. nízké finanční náklady. Zároveň e-recruitment po-

skytuje mnoho možností pro sdílení informací, které je možné je velice snadno aktua-

lizovat. Inzerce se tedy stává velice pružným a obsáhlým nástrojem pro poskytování 

důležitých informací o společnosti a volných místech. Zároveň se dá snadno propojit  

inzerce s doplňkovými zdroji informací, jako je např. odkaz na propagační video nebo 

webové stránky společnosti. Forma e-recruitmentu poskytuje také možnost online 

testování, ať už se jedná o znalosti v konkrétní oblasti nebo o testy osobnosti. Tyto 

testy se dají velice snadno a rychle vyhodnotit a na základě výsledků může být kan-

didát posunut automaticky do dalšího kroku v procesu výběru. 

Použitím informačních technologií se oblast hledání vhodných uchazečů roz-

šiřuje na celý svět, respektive všechny oblasti s přístupem k internetu, a otevírají 

se tím možnosti, které by v případě inzerce např. pouze v tištěných zdrojích nebyly 

možné. Díky tomu se předpokládá rapidní zvýšení počtu vhodných uchazečů. Jako 

nevýhoda by se mohla zdát např. vzdálenost mezi zaměstnavatelem a uchazečem 

nebo časový posun. Osobní výběrový pohovor se dá však nahradit video hovorem 

či telefonátem, čímž se případný problém se vzdáleností vyřeší. Časový posun může 

být v takovém případě dokonce i výhodou, jelikož účastníci pohovoru na straně za-

městnavatele preferují zvolení času v pracovní době, na druhé straně je pro uchazeče 

snazší najít si čas na pohovor mimo pracovní dobu. S přihlédnutím k rozdílu časových 

pásem bývá tedy snazší vyhovět oběma stranám. 

2.4 Výběr zaměstnanců 

Ve chvíli, kdy se personalista rozhodne, jaké metody získávání uchazečů bude 

využívat, začne připravovat konkrétní formu nabídky práce, která bude obsahovat 

všechny potřebné informace o pozici a společnosti. Nabídka musí být přehledná, jas-

ná, stručná a poutavá, aby přilákala uchazeče, kteří se následně mohou stát i klíčo-

vými zaměstnanci společnosti. Proto je potřeba přípravě nabídky a jejímu sdílení vě-

novat velké množství úsilí a času. 

Následně je potřeba zpracovat dokumenty a profily lidí, kteří o danou  pozici 

projeví zájem. Během procesu výběrového řízení může dojít k  testování uchazečů, 

k osobním pohovorům, organizování assessment center a ke zkoušení praktických 

dovedností. Uchazeč, který bude nejlépe vyhovovat dané pozici a bude mít zájem 

pracovat v dané společnosti, může mýt přijat a následuje proces přijímání 

a adaptace. (Koubek, 2015, s. 135-140) 

2.5 Potřeba zaměstnávání cizinců 

Potřeba obsazení pracovního místa vzniká odchodem stávajícího zaměstnance 

nebo vytvořením nové pracovní pozice , která doposud ve společnosti nebyla zapo-

třebí. Česká republika se momentálně pyšní velmi nízkou nezaměstnaností, 

což je sice faktor, který poukazuje na dobrou ekonomickou situaci celého státu, 

ale následně komplikuje rozvoj společností v soukromého sektoru. Na trhu práce ne-
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ní dostatek uchazečů, kteří by mohli vykonávat volné pozice ve všech společnostech. 

Nabídka práce vysoce převyšuje poptávku a společnosti, které nechtějí omezit  svou 

produkci nebo nechtějí část své působnosti přesunout do ekonomicky slabší oblasti, 

jsou téměř nuceny hledat potenciální zaměstnance v okolních zemích. Náklady spo-

jené se získáváním zaměstnanců ze zahraničí jsou velmi vysoké a celý proces 

je komplikovanější kvůli nutnosti překladu některých dokumentů a kvůli časové ná-

ročnosti zajištění administrativy, díky které mohou lidé ze zahraničí začít pracovat 

v České republice. 

98 % společností s technickým zaměřením zaměstnává cizince, a to převážně 

z důvodu, že upadá popularita studia technických oborů na českých školách. Kvalifi-

kovaní zaměstnanci z jiných zemí mají potom větší možnost uplatnit své znalosti 

a schopnosti, pokud v jejich domácí zemi je nabídka práce se stejným zaměřením 

znatelně menší. Jejich motivace k relokaci poté stoupá a často se stěhují i s  rodinou. 

Takto vznikají multikulturní společnosti, ve kterých se jednotliví zaměstnanci vzájem-

ně obohacují v přístupu k práci a sdílí mezi sebou zkušenosti z různých oblastí. Jed-

nodušší a méně časově náročná varianta je zaměstnávání občanů Evropské unie, ale 

je zapotřebí hledat také ve státech mimo EU, a to z důvodu specializace a technické 

odbornosti. (Hovorková, 2017) 

Obrázek 2 Vývoj počtu cizinců v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ (2017) 

Informace ze článku autorky paní Hovorkové jsou podloženy také daty z  českého 

statistického úřadu, která jsou znázorněna v grafu na obrázku 2. Počet cizinců 

na území ČR se v posledních deseti letech konstantně zvyšuje. Rozdíly mezi jednotli-

vými roky nejsou tak markantní jako byly v návaznosti na vstup ČR do EU, ale i přesto 

indikují rostoucí trend. Do tohoto vývoje nejsou zahrnuti azylanti. Téměř všichni cizin-

ci, kteří přišli v posledních deseti letech, zůstávají v ČR déle než dvanáct měsíců, 

z čehož by se dalo odvodit, že zde plánují zůstat delší dobu a relokovali se mimo jiné 

za účelem získání zaměstnání. 
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Při výběru zaměstnanců do mezinárodní společnosti je potřeba nejprve stanovit 

politiku lidských zdrojů, která bude brát v úvahu rozdíly v legislativě, v trhu práce, 

v přístupu k lidem a kulturní rozdíly u jednotlivých zemí, aby nedošlo k újmě uchaze-

če, potažmo zaměstnance, v žádném ohledu. (Dvořáková a kol., 2012, s. 32-33) 
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3 PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je upraven v Zákoníku práce, 

ve kterém jsou také uvedena základní práva a povinnosti vyplývající z  uzavření pra-

covně-právního vztahu. Pokud na konkrétní situaci nelze použít informace uvedené 

v Zákoníku práce, obě strany se řídí podle Občanského zákoníku v  souladu se základ-

ními zásadami pracovně právních vztahů. (§ 4 Zákoníku práce) Zákoník práce je zalo-

žen převážně na ochraně zaměstnance, a proto velká část ustanovení jednají ve pro-

spěch zaměstnance. Při porušení některého ustanovení může zaměstnanec zaměst-

navatele žalovat a domáhat se náhrady za vzniklou škodu u soudu, případně se po-

kusit o domluvu náhrady přímo se zaměstnavatelem. 

Ze Zákoníku práce vyplývá, že pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstna-

vatelem vzniká podpisem smlouvy, která musí obsahovat druh práce, místo výkonu 

práce a datum nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně 

a každá ze stran musí obdržet jedno vyhotovení opatřené podpisy. Dále musí být 

splněny další požadavky, aby výkon práce probíhal v  souladu se stanovenými práv-

ními nařízeními. Zaměstnanec musí před nástupem do práce absolvovat vstupní lé-

kařskou prohlídku, školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární 

ochrana) a musí být informován o právech a povinnostech vyplývajících z  daného 

pracovně právního vztahu. (§ 33 a 34 Zákoníku práce) 

V pracovní smlouvě by dále měly být informace o zkušební době, podmínkách 

ukončení pracovně právního vztahu a platové ohodnocení. Není to však podmínkou 

a velké množství pravidel, která nejsou striktně stanovena Zákoníkem práce, je uve-

deno v kolektivní smlouvě. Kolektivní smlouva vzniká za spolupráce vedení společ-

nosti a odborů a má za úkol stanovit srovnatelné podmínky a interní nařízení pro 

všechny zaměstnance a specifikuje či doplňuje informace, které nejsou v Zákoníku 

práce přesně stanoveny.  Kolektivní smlouva by měla být pravidelně upravována 

na základě evaluace dosavadního řešení konkrétních problémů a následné změny 

jsou opět dohodou mezi vedením společnosti a odbory. Zaměstnanci musí být 

o změnách informováni. 

3.1 Právní aspekty zaměstnávání lidí 

3.1.1 Občané ČR 

Obyvatelé ČR mohou být zaměstnáni na území v ČR bez povolení. Je také 

možný souběh několika činností, které jsou řízeny pracovně právním vztahem. 

V případě, že se jedná o případný výkon stejné či podobné činnost i pro různé společ-

nosti, může nastat komplikace v podobě konkurenční doložky, kterou se zaměstna-

nec zavazuje, že bude stejnou či podobnou činnost provozovat pouze ve prospěch 
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zaměstnavatele, u kterého konkurenční doložku podepsal. Při dodržování konkurenč-

ní doložky náleží zaměstnanci finanční odměna, při porušování naopak pokuta. Za-

městnavatel má také právo požadovat podepsání čestného prohlášení o tom, že ne-

bude stejnou či pobodnou činnost provozovat za finanční odměnu mimo pracovně 

právní vztah např. jako živnostník. 

3.1.2 Občané EU 

Z hlediska zákonu o zaměstnanosti nejsou občané členských států EU/EHP 

a Švýcarska považováni za cizince, a proto mají stejné právní postavení jako občané 

ČR. (MPSV sekce 4, oddělení 401, 2015) Pro účely zaměstnání tedy nepotřebují zvlášt-

ní povolení ve formě zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově 

převedeného zaměstnance. Rodinní příslušníci občanů daných zemí, kteří sami nej-

sou jejich občané, mohou pracovat na území ČR, pokud obdrží povolení 

k přechodnému pobytu od Ministerstva vnitra ve formě pobytové karty rodinného 

příslušníka. (MPSV, 2017) 

Pro splnění právních náležitostí má zaměstnavatel povinnost písemně ozná-

mit vznik pracovně právního vztahu s občanem výše uvedených zemí nebo jeho ro-

dinného příslušníka nejpozději v den nástupu na krajské pobočce Úřadu práce ČR. 

Konkrétní pobočka je určena na základě místa výkonu práce. 

V případě ukončení pracovního poměru má opět zaměstnavatel povinnost tu-

to skutečnost nahlásit na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, a to nejpozději do dese-

ti pracovních dnů ode dne ukončení. V příloze naleznete formuláře, které se pro tyto 

účely používají. (MPSV, 2017) 

3.1.3 Cizinci 

Pracovně právní vztah mezi zaměstnavatelem a cizincem je postaven přede-

vším na Zákoníku práce a na souvisejících předpisech, jak je tomu u zaměstnávání 

občanů ČR. Cizinec však potřebuje speciální povolení, aby mohl pracovně právní 

vztah se zaměstnavatelem v ČR uzavřít. (MPSV, 2017) 

Za cizince je podle zákona o zaměstnanosti považována osoba, která není ob-

čanem ČR, EU, EHP a Švýcarska, není rodinným příslušníkem občana některého 

z daných států a také osoba bez státní příslušnosti. 

Cizinci s trvalým pobytem na území ČR mají stejné právní postavení jako ob-

čané ČR a nepotřebují tedy zvláštní povolení k práci. Pokud se jedná o výjimku, kde je 

podle právních předpisů vyžadováno státní občanství, nemohou toto zaměstnání vy-

konávat. (MPSV, 2017) 

Podmínky pro zaměstnání cizince 

Zaměstnavatel musí splnit řadu povinností, aby mohl zaměstnat cizince. Nej-

prve je potřeba ohlásit volné pracovní místo na příslušné pobočce Úřadu práce ČR 

včetně jeho charakteristiky, tj. druh práce a místo jejího výkonu, předpokládaná doba 
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zaměstnání, základní požadavky a předpoklady na potenciálního zaměstnance a také 

základní informace o pracovních podmínkách a finančním ohodnocení. Zároveň musí 

zaměstnavatel udělit souhlas se zařazením dané pozice do centrální evidence vol-

ných pracovních míst pro držitele speciálních povolení, jako je např. zaměstnanecká 

či modrá karta, a souhlasit s uveřejněním dané pozice po dobu minimálně třicet dní 

ode dne ohlášení na Úřadu práce. 

Zaměstnavatel může cizince zaměstnat pouze v případě, že má platné povo-

lení k zaměstnání a oprávnění k pobytu. Zároveň je také nutné mít písemně uzavře-

nou pracovní smlouvu, stejně jako s občany ČR, ale smlouva v případě zaměstnávání 

cizince musí obsahovat také informace, jako je např. doba trvání základního pracov-

ního poměru, výše finanční odměny, výměr dovolené a délka sjednané týdenní pra-

covní doby. Zaměstnavatel je povinen se řídit stejnými právními předpisy a uplatňo-

vat stejné pracovní i mzdové podmínky jako u občanů ČR v stejném pracovním zařa-

zení. (MPSV, 2017) 

Oznamovací povinnost 

Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušnou pobočku ÚP při 

změnách týkajících se daného pracovně právního vztahu. O nástupu musí zaměstna-

vatel informovat nejpozději v den nástupu. Pokud cizinec, který obdržel zaměstna-

neckou nebo modrou kartu, ve sjednaný den nástupu nenastoupil k výkonu práce, 

musí o této skutečnosti zaměstnavatel informovat ÚP nejpozději do 45 dnů od vydá-

ní dané karty. V případě udělení pracovního povolení je tato lhůta 10 dní od sjedna-

ného data nástupu. V případě ukončení zaměstnání před koncem smluvené doby 

je oznamovací povinnost taktéž 10 dní. V případě podání výpovědi ze strany zaměst-

navatele nebo okamžitého zrušení musí zaměstnavatel uvést důvod. (MPSV, 2017) 

Evidence 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (2017) uvádí, že  zaměstnavatel je také povi-

nen vést si databázi cizinců, které zaměstnává, a to po dobu trvání pracovně právního 

vztahu a následně po dobu tří let od ukončení. V evidenci jsou uvedeny následující 

údaje: 

- identifikační údaje, 

- adresa v zemi trvalého pobytu a kontaktní adresa, 

- číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, 

- druh práce, 

- místo výkonu práce a předpokládaná doba výkonu práce, 

- pohlaví, 

- klasifikace ekonomických činností, 

- nejvyšší dosažené vzdělání, 

- požadované vzdělání spojené s vykonávanou činností, 

- doba, na kterou byly povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo modrá kar-

ta vydány, 

- den nástupu. 
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Postup zaměstnance 

Povolení k zaměstnání a platné oprávnění k pobytu nebo zaměstnaneckou či 

modrou kartu je možné získat pouze pro konkrétního zaměstnavatele na konkrétní 

pracovní místo, které je uvedeno v databázi na portálu ministerstva práce a sociál-

ních věcí. O příslušná povolení žádá cizinec až po domluvě s budoucím zaměstnava-

telem, a to na příslušné krajské pobočce ÚP. Může být zastoupen zaměstnavatele m 

nebo jiným zplnomocněným zástupcem na základě a v rozsahu písemné plné moci. 

S podáním žádosti se váže správní poplatek ve výši 500,- Kč. Formulář žádosti o po-

volení k zaměstnání naleznete v příloze. 

Žádost o povolení obsahuje: 

- identifikační údaje, 

- adresu v zemi trvalého pobytu a kontaktní adresu, 

- číslo cestovního dokladu a název orgánu, který ho vydal, 

- identifikační údaje budoucího zaměstnavatele , 

- druh práce, 

- místo výkonu práce a předpokládanou dobu výkonu práce, 

- další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání. 

K žádosti je také potřeba přiložit následující dokumenty: 

- fotokopii cestovního dokladu obsahující identifikační údaje, 

- pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí s náležitostmi, které ná-

leží smlouvě s cizincem, 

- doklady určující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, 

- další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to sta-

noví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas 

a jíž je ČR vázána. 

Pokud jsou přílohy v cizím jazyce, přikládá se originál či ověřená kopie spolu 

s úředním překladem do českého jazyka. 

Náležitosti povolení 

Povolení je nepřenosné, vydané na dobu určitou a zaměstnanec má možnost zažádat 

o něj opakovaně. 

Povolení obsahuje identifikační údaje cizince i budoucího zaměstnavatele, podrob-

nosti o práci, kterou bude vykonávat , a předpokládanou dobu, po kterou bude danou 

práci vykonávat. Povolení je platné pouze pro výkon dané práce u konkrétního za-

městnavatele uvedeného v žádosti. V případě změn povahy práce či jiných náležitostí 

zažádá zaměstnanec o vydání nového povolení na příslušné pobočce úřadu práce. 

(MPSV, 2017) 
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Praktická část bakalářské práce obsahuje popis aktuální situace zaměstnávání ci-

zinců ve společnosti Valeo, vyhodnocení procesu na základě dotazníkového šetření 

a návrh na jeho zlepšení. 

Zdrojem informací o procesu získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Va-

leo jsou interní směrnice, dokumenty a nastavená pravidla. Přístup k těmto informa-

cím poskytli členové personálního oddělení. Obecné informace o společnosti prame-

ní z výročních zpráv a internetových stránek. 

Podklady pro hodnocení procesu pochází z dotazníků a následných rozhovorů 

se stávajícími i bývalými zaměstnanci, kteří se relokovali ze zahraničí. Hlavní cílovou 

skupinou respondentů byli zaměstnanci, kteří se relokovali ze zemí mimo EU, a prošli 

tedy procesem získávání zaměstnanecké karty. Proces zaměstnávání lidí z  EU je mé-

ně komplikovaný, ale přesto velmi časově i organizačně náročný. Z tohoto důvodu 

jsem zařadila mezi respondenty také zaměstnance původem ze zemí EU. 

4 AKTUÁLNÍ SITUACE VE SPOLEČNOSTI 

VALEO 

Společnost Valeo vznikla v roce 1923 ve Francii a nyní je světově významným 

dodavatelem v oblasti automotive s pobočkami ve třiceti třech zemích světa. Mezi 

tyto pobočky se řadí celkem sto osmdesát čtyři výrobní závody a padesát pět vývojo-

vých center. V České republice je společnost Valeo známá především díky výrobnímu 

závodu v Rakovníku, který se specializuje na konstrukci autoklimatizací a termálních 

systémů do automobilů. 

Ve své práci se budu věnovat vývojovému centru v  Praze, které za posledních 

několik let prošlo velkými změnami a rozvojem. Vzniklo již v roce 2002, kdy se zabý-

valo především vývojem autoklimatizačních zařízení a ovládacích panelů pro výrobní 

závody v České republice. 

Teprve v roce 2013 se R&D centrum začalo zabývat vývojem senzorů a softwaru 

pro systémy aktivní bezpečnosti a komfortu jízdy. V tomto období bylo zapotřebí za-

čít spolupracovat i s jinými zeměmi, jako je např. Německo, Francie nebo Irsko. 

Vzrostla potřeba náboru poměrně velkého množství lidí za krátkou dobu a díky spo-

lupráci s jinými zeměmi se otevřela také možnost zaměstnávání cizinců. Znalost čes-

kého jazyka přestala být tak významným kritériem, jelikož oficiálním jazykem 

pro komunikaci na nových projektech byla angličtina, a priorita se přesunula na tech-

nickou odbornost. Bylo zapotřebí obsadit volná místa v oblasti vývoje softwaru, 

hardwaru, mechanického designu, testování a validace, ale také v projektovém ma-

nagementu a vedení společnosti. Bylo zapotřebí rozšířit také náborový tým a přizpů-

sobit strategii náboru aktuálním požadavkům. Společnost se od té doby z původních 

100 zaměstnanců rozrostla na nynějších sedm set. Momentálně v pražské pobočce 

společnosti Valeo pracují lidé ze 33 zemí světa a mísí se zde i různé kultury. Cizinci 

obsadili nejrůznější pozice napříč celou společností, všemi oblastmi a dosta-
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li se i na vysoké posty ve vedení společnosti. Tato skutečnost dokazuje, že společnost 

Valeo je připravena využívat zdroje zaměstnanců z  trhů po celém světě a díky roz-

manitosti kultur se zaměstnanci naučí pracovat v dynamickém a různorodém pro-

středí. 

S nárůstem počtu zaměstnanců bylo zapotřebí zajistit i nové prostory pro výkon 

práce, které by poskytovaly motivační prostředí a příležitost pro osobní rozvoj. Na za-

čátku roku 2017 se působení společnosti přesunulo do nové budovy, kde byly vysta-

věny také moderní laboratoře a testovací polygon přímo u budovy, aby byla odvede-

ná práce efektivnější a neztrácel se čas případnými přesuny. Kapacita však po několi-

ka měsících přestala stačit, a tak byla postavena nová budova s kapacitou 250 osob, 

která byla otevřena v březnu roku 2018. (Valeo.cz, 2017) 

4.1 PŘOČ JE POTŘEBA ZAMĚSTNÁVAT LIDI 

ZE ZAHRANIČÍ 

Jak již bylo řečeno, důvodů pro zaměstnávání cizinců je několik. Vzhledem 

k situaci na českém trhu práce je náročné konkurovat velkým technologickým spo-

lečnostem, které jsou obecně známé, a uchazeči mají většinou na výběr mezi několi-

ka nabídkami. Mezi hlavní kritéria výběru patří např. platové ohodnocení, náplň práce, 

balíček benefitů a délka cesty do zaměstnání. Rozhodování však do jisté míry ovliv-

ňuje také celková prestiž společnosti. Jelikož je společnost Valeo mezidodavatelem, 

koncoví spotřebitelé ji neznají tak dobře. Může se stát, že uchazeč dá přednost jiné 

společnosti i přes zajímavou náplň práce na projektech, které směřují ke kompletní 

automatizaci řízení a mohly by se stát součástí technologického přelomu. 

Dalším důvodem je klesající zájem o studium v technické oblasti a s tím spoje-

ný nedostatek kvalifikovaných uchazečů na pozice, které společnost Valeo hledá. Pří-

ležitost nabídnout pracovní uplatnění uchazečům ze zahraničí, kteří mají naopak 

problém sehnat uplatnění z důvodu přesycení trhu, se zdá být ideální. Nastalo by tak 

vyvážení trhu a došlo by k tak zvané win-win situaci, kdy by obě strany dosáhly svého 

cíle. Když se však o tuto problematiku začneme zajímat podrobněji, ukáže se, že má 

rozhodně klady, ale také zápory, které je nutné zvážit v případě, že se bude zaměst-

navatel rozhodovat, zda získávat zaměstnance touto cestou, či nikoliv. 

4.1.1 KLADY 

Jedním z nejvýznamnějších kladů při zaměstnávání cizinců je nalezení kvalifi-

kovaných a motivovaných uchazečů a obohacení týmu o jiný pohled na problematiku 

a přístup k práci. V některých zemích světa má společnost Valeo delší tradici, 

a tak je i známější mezi veřejností, a dá se tedy předpokládat, že uchazeč nabídku 

přijme, pokud bude úspěšný ve výběrovém řízení. Dalším důvodem, proč se cizinci 

chtějí relokovat do České republiky, je zvýšení životního standardu a získání prestiže 

zaměstnání, které společnost Valeo může nabídnout díky práci na přelomových 

technologických projektech. 
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Další výhodou je práce v mezinárodní společnosti, kde se zaměstnanci vzá-

jemně vzdělávají a obohacují. Čím větší a rozmanitější je interakce mezi jednotlivými 

kulturami, tím větší příležitost k osobnímu rozvoji zaměstnanci dostávají zejména 

v oblasti vzájemné komunikace. 

4.1.2 ZÁPORY 

Podstatnou nevýhodou zaměstnávání cizinců je délka procesu. V případě ucha-

zeče z České republiky se předpokládá, že bude schopen nastoupit k  výkonu práce 

do cca tří měsíců. V případě uchazečů z EU je tato doba obdobná, avšak v případě 

uchazečů mimo EU trvá proces od přijetí nabídky cca šest měsíců. V případě, že 

je pozici potřeba obsadit co nejdříve, je tato doba velkou překážkou pro zaměstnava-

tele. 

Je potřeba také ovlivňovat složení jednotlivých týmů. Pokud je tým rozmanitý 

a jeho členové se vzájemně respektují, přináší to užitek. Pokud však jedna národnost 

či kultura začne mít početní převahu, může se stát, že se i nevědomky spojí proti 

ostatním členům týmu a místo zvýšení efektivity může dojít k rivalitě a konfliktům.  

Dalším rizikovým faktorem je skutečná motivace uchazečů. Jelikož některé stá-

ty EU mají při přijímání cizinců náročnější požadavky, pokud cizinci ještě nepracují 

v EU, může se stát, že Česká republika bude v takovém případě pouze přestupní sta-

nicí. Čas a finance vynaložené na výběr, nástup a adaptaci zaměstnance tak mohou 

přijít vniveč, pokud se zaměstnanec po několika měsících své působnosti v ČR roz-

hodne pro přesun do jiné země EU. 

Náročnější je také proces výběru uchazečů. Z některých zemí, kde má společ-

nost Valeo vysokou prestiž, se uchazeči hlásí sami, případně reagují na inzerci , a je-

jich počet mnohonásobně převyšuje počet uchazečů z jiných zemí. Většina profilů 

uchazečů je velmi podobná a technická odbornost a kvalifikace uchazečů často ne-

odpovídá úrovni, kterou uchazeč uvádí. Zpracování těchto profilů je spojené s časově 

velmi náročnou administrativní prací. Do procesu výběru se dostane jen zlomek těch-

to uchazečů, a úsilí vynaložené na jejich zpracování není tedy tak efektivní. 

 

4.2 PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚRU 

Pro získávání zaměstnanců ze zahraničí se využívá zejména metoda e-

recruitment a využívá se sociálních sítí ve velkém rozsahu. Tato metoda je vhodná 

zejména z důvodu velkých vzdáleností mezi uchazečem a zaměstnavatelem. Zjed-

nodušením pro inzerci jednotlivých volných pozic i pro komunikaci s uchazeči je vyu-

žití anglického jazyka jako univerzální možnosti komunikace mezi oběma stranami. 

Počet zahraničních uchazečů je větší než počet českých a také požadavky 

na jednotlivé kroky v postupu jsou rozdílné, proto je potřeba vytvořit podrobný po-

stup, který bude aplikovatelný obecně na kandidáty ze  zahraničí. 
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Komunikace se zahraničními kandidáty je poněkud komplikovanější, 

a to z důvodu časového posunu a jiného rozvržení denních aktivit. Spojit se se zahra-

ničním kandidátem po telefonu a zjistit doplňující informace k profilu bývá tedy často 

problém a proces se může prodloužit o několik dní hned v samém začátku. Z tohoto 

důvodu převažuje e-mailová komunikace a v případě potřeby telefonátu nebo video-

hovoru je potřeba domluvit se na konkrétním čase předem. Bohužel ani v takovém 

případě není jisté, že uchazeč bude k dispozici a bude možné od něj získat  všechny 

potřebné informace. 

V prvním kroku, když uchazeč projde předvýběrem recruitera, a je potenciální 

šance, že by manažeři měli zájem o zorganizování pohovoru prostřednictvím video-

hovoru, zašle administrátor uchazeči e-mail s motivačním dotazníkem 

a s informacemi o nákladech na život v České republice, o možnosti poskytnut í pod-

pory mobility a případně zašle i zadání odborného testu. Na základě testu manažeři 

zhodnotí, zda uchazeč dosahuje určitých schopností, díky kterým bude schopný vy-

konávat práci, o kterou se uchází. Uchazeč má možnost odpovědět na motivační do-

tazník a vypracovat zadaný test v době, kdy mu to bude vyhovovat, a další komunika-

ce s administrátorem následuje až poté. Eliminuje se tedy čas, který administrátor 

stráví komunikací s kandidátem a v mezičase se může věnovat jiným činnostem ne-

bo komunikaci s jinými kandidáty. V případě, že uchazeč neuspěje u testu nebo ne-

bude reagovat na tento e-mail, výběrové řízení tím končí s minimálním vynaložením 

času ze strany manažerů. 

Pokud uchazeč v testu dosáhne dobrých výsledků a vyjasní 

si s administrátorem podmínky případného nástupu a procesu výběrového řízení, 

je možné naplánovat pohovor ve formě videohovoru. Během samotného pohovoru 

je možné také uchazeče otestovat na určitou schopnost, avšak videopohovor nepo-

skytne tolik potřebných informací jako osobní setkání. 

V případě, že uchazeč uspěje v technické části pohovoru, následuje druhé kolo 

pohovoru, také formou videohovoru, kde mu manažeři představí podrobněji konkrét-

ní pozici a nastíní složení týmu a rozdělení kompetencí. 

Pokud i toto kolo pohovoru dopadne dle představ manažerů, mohlo by dojít 

k přípravě pracovní nabídky. V případě zahraničních kandidátů se však dává přednost 

osobnímu setkání před zasláním nabídky. Uchazeč se podívá na místo, kde by měl 

následně vykonávat práci, a má možnost seznámit se osobně se svým potenciálním 

nadřízeným a kolegy. Manažeři si ověří, zda jejich dojem z  videopohovorů byl správ-

ný, a zváží, zda by uchazeč byl přínosem pro stávající tým. Administrátor zajistí ucha-

zeči letenky či jinou formu dopravy, ubytování po dobu pobytu v Praze na dobu ne-

zbytnou pro uskutečnění osobního pohovoru. V případě uchazečů ze zemí mimo EU 

vytvoří také zvací dopis, který uchazeč společně s dalšími dokumenty předá na české 

ambasádě v zemi pobytu a zažádá o krátkodobé vízum. Délka vyřízení krátkodobého 

víza se liší v každé zemi, ale je potřeba počítat minimálně se dvěma měsíci. Případné 

datum nástupu se tedy o tuto dobu ještě prodlouží. Občané EU se mohou dostavit 

v rámci několika týdnů na osobní pohovor a proces před nástupem nevyžaduje žá-

dost o víza či zaměstnaneckou kartu. V takovém případě je většinou uchazeč scho-
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pen nastoupit v rámci několika týdnů až měsíců. Pokud je uchazeč doporučen stáv a-

jícím zaměstnancem, je možné využít osobních referencí a zaslat pracovní nabídku 

bez osobního setkání. V takovém případě nastává riziko odmítnutí nabídky, jelikož 

si kandidát nemůže vytvořit konkrétní představu o pracovním prostředí a o podmín-

kách pro život. V případě, že by se měl uchazeč relokovat i s rodinou, může nastat 

komplikace v nejistotě a následné odmítnutí nabídky. Pokud se manažeři rozhodnout 

zaslat pracovní nabídku a uchazeč ji přijme, je ukončen proces výběru a budoucí za-

městnanec přechází do procesu nástupu. 

Na obrázku č. 3 je znázorněný postup procesu se zahraničními kandidáty. Tento 

diagram byl vytvořen jako návod pro administrátory náborového oddělení a jako ná-

stroj pro zaškolení nových členů týmu. 
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Obrázek 3 Diagram procesu výběru zaměstnanců ze zahraničí 
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Zdroj: Herainová a Knobová (2017)  
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4.3 PROCES PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Proces přijímání zaměstnanců začíná podpisem nabídky práce, čímž se uchazeč 

zavazuje k tomu, že nastoupí k výkonu práce ve smluvený den a zajistí si všechny po-

třebné náležitosti, jako je např. vstupní lékařská prohlídka. V případě občanů ČR nebo 

některé ze zemí EU vede proces ve společnosti Valeo oddělení personální adminis-

trativy. Naváží kontakt s budoucím zaměstnancem, připraví smlouvu k podpisu a za-

dají potřebné informace o budoucím zaměstnanci v personálním informačním sys-

tému. V případě cizinců zajistí také tyto kroky, avšak celý proces obnáší mnoho dal-

ších kroků náročných na administrativu a čas. Celý proces získání zaměstnanecké kar-

ty trvá 5–7 měsíců. Z tohoto důvodu se společnost Valeo rozhodla zajistit tuto službu 

od společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. (PWC). Budoucí za-

městnanec poskytne personálnímu oddělení své identifikační údaje, naskenovaný 

doklad totožnosti a také vyplní dotazník pro získání pracovního povolení či zaměst-

nanecké karty pro společnost PWC.  

Personální oddělení předá společnosti PWC identifikační údaje o budoucím za-

městnanci, podepsanou nabídku práce, hlášenku o volné pozici, která je evidována 

na úřadu práce, a také smlouvu o smlouvě budoucí, která poskytuje jistotu, že za-

městnanec bude moci nastoupit ve smluvený den na sjednanou pozici. 

Dále budoucí zaměstnanec potřebuje dvě průkazové fotografie, originál vysoko-

školského titulu ověřeného na ministerstvu zahraničních věcí, ověřený výpis 

z trestního rejstříku, který nesmí být starší 180 dní. Opatření každého ověření trvá 

v rozmezí dvou až tří týdnů. Tyto dokumenty zašle společnosti PWC, která ověří jejich 

správnost, opatří ověřené kopie a překlad dokumentů a zašle je zpět. Poté budoucí 

zaměstnanec vyplní žádost o zaměstnaneckou kartu na české ambasádě v  hlavním 

městě místa trvalého pobytu, ke které dodá pořízené dokumenty. Domluvit schůzku 

pro podání žádosti je v některých zemích potřeba i několik měsíců dopředu a tato 

prodleva prodlužuje celý proces před nástupem. Lhůta na rozhodnutí o vydání za-

městnanecké karty je 60-90 dnů. Celý proces tedy trvá 5-7 měsíců. Tato doba 

je ovlivněna několika faktory, jako je např. čekací lhůta pro ověření dokumentů či do-

mluvení schůzky pro podání žádosti. 

Ve chvíli, kdy budoucí zaměstnanec dostane pozitivní vyjádření k žádosti o za-

městnaneckou kartu, informuje personální oddělení a potvrdí datum nástupu 

a na české ambasádě si vyzvedne dokumenty spojené s dlouhodobým vízem 

pro vstup na území České republiky. Od data příjezdu až do data nástupu si budoucí 

zaměstnanec zařídí cestovní pojištění, které může být uzavřeno v  České republice 

i v zemi původního pobytu. 

Před dnem nástupu podstoupí budoucí zaměstnanec vstupní lékařskou prohlíd-

ku a následně navštíví ministerstvo vnitra, kde se ukončí proces získání zaměstna-

necké karty poskytnutím biometrických údajů. Na ministerstvo je budoucí zaměstna-

nec doprovázen pověřenou osobou ze společnosti PWC, která uhradí všechny poplat-

ky a pomůže s komunikací během návštěvy. Od tohoto data může cizinec nastoupit 

k výkonu práce. Zaměstnaneckou kartu si zaměstnanec vyzvedne po doplnění bio-
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metrických údajů za 2-3 týdny taktéž na ministerstvu vnitra. Platnost zaměstnanecké 

karty je závislá na době, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 

dva roky. Následně je možné zaměstnaneckou kartu opět prodloužit taktéž maxi-

málně na dva roky. 

 Společnost Valeo zajistí cizinci ubytování na první měsíc pobytu. Na výběr 

je ze dvou variant hotelů, které uzavřely se společností Valeo smlouvu o možnosti 

ubytování za účelem pomoci nově nastupujícím cizincům. Obě dvě varianty se na-

cházejí v přiměřené dojezdové vzdálenosti od sídla společnosti a dopravní spojení 

je taktéž velice dobré. Možnost využití ubytování, které společnost Valeo nabízí, 

usnadní zaměstnanci orientaci v nové lokalitě a také dodá jistotu, že nedojde k pří-

padnému podvodu ze strany poskytovatele dočasného ubytování. 

 Dále je také zaměstnancům poskytována podpora mobility ve formě příspěv-

ku na bydlení a jednorázový příspěvek na přestěhování, které si může zaměstnanec 

nárokovat do šesti měsíců od nástupu do zahraničí. Proplacení části nákladů na stě-

hování je možné pouze po předložení dokumentů, které konkrétní výdaje upřesňují. 

 Změnu adresy je také třeba nahlásit na ministerstvu vnitra nejpozději do třice-

ti dnů od změny. K provedení této změny je potřeba předložit potvrzení o ubytování, 

doklad totožnosti, povolení k pobytu a vyplněný formulář pro oznámení změn.  Za-

městnanec je doprovázen delegovaným asistentem ze společnosti Valeo, který po-

může s komunikací na ministerstvu a také s vyplněním formuláře. 
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5 DOTAZNÍKY PRO ZAMĚSTNANCE 

V rámci praktické části bakalářské práce byli osloveni všichni cizinci, kteří na-

stoupili od srpna 2016 do dubna 2018. Odpovídali na otázky, které se týkají procesu 

výběru a nástupu do společnosti Valeo, jejich motivace k relokaci a spokojenosti 

s adaptací. 

Přepokládaným výsledkem výzkumu je informace, že délka procesu byla překáž-

kou pro většinu zaměstnanců a ocenili by větší podporu v hledání ubytování i po prv-

ním měsíci působení ve společnosti. 

Výzkumu ve společnosti Valeo se zúčastnilo 40 ze 72 oslovených zaměstnanců 

z 20 zemí (Bělorusko, Brazílie, Čína, Egypt, Francie, Indie, Irsko, Itálie, Mexiko, Německo, 

Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Španělsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, 

USA). Přehled o počtu relokovaných z jednotlivých zemí je znázorněn na obrázku 4. 

Nejvíce zaměstnanců se relokovalo ze států EU a ¼ zaměstnanců se relokovala 

z Indie. Jak již bylo řečeno v teoretické části bakalářské práce, podmínky pro relokaci 

se liší podle oblasti, ze které se lidé relokují. Podobné podmínky mají lidé z  EU a jiné 

podmínky lidé, kteří se relokovali z ostatních zemí. 

Obrázek 4 Země původu relokovaných zaměstnanců 

 

Zdroj: Autorka na základě dotazníkového šetření  
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Obrázek 5 Genderové rozložení relokovaných zaměstnanců  

 

Zdroj: Autorka na základě dotazníkového šetření 

Obrázek 6 Věk relokovaných zaměstnanců 

 

Zdroj: Autorka na základě dotazníkového šetření 

Z celkového počtu zaměstnanců, kteří se výzkumu zúčastnili, se pouze ¼ relo-

kovala také s dalšími členy rodiny a ½ zaměstnanců Prahu již dříve navštívila. 

Z výzkumu bylo zjištěno, že 90 % zaměstnanců, kteří se relokovali do Prahy, byli  muži 

a věk všech relokovaných nepřesáhl hranici 40 let. 
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5.1 MOTIVACE K RELOKACI DO ČR 

Zaměstnanci jako důvod pro relokaci uvedli hned několik příkladů. Nejčastěji 

se však opakoval zájem o zkušenosti ze zahraničí, zlepšení životní úrovně, politická 

nebo ekonomická krize v zemi původu nebo také zájem o kariérní růst v rychle se vy-

víjející technologické společnosti. 

Průměrný věk relokovaných zaměstnanců nasvědčuje tomu, že zájem o práci 

v zahraničí mají především mladí lidé, kteří hledají zázemí pro svou rodinu nebo ještě 

nemají rodinné závazky a jsou otevřeni novým zkušenostem i za cenu toho, 

že by opustili zem svého původu a podstoupili náročný proces se získáváním pra-

covního oprávnění. 

75 % zaměstnanců uvedlo, že mělo v plánu relokovat se do Prahy na období 

delší než dva roky. Většina z nich stále ve společnosti pracuje. Někteří zaměstnanci 

se však z osobních důvodů museli vrátit zpět do své původní země. 

Obrázek 7 Plánovaná délka pobytu po relokaci 

 

Zdroj: Autorka na základě dotazníkového šetření 

Ačkoliv mělo 75 % relokovaných zaměstnanců během výběru zájem také o prá-

ci v jiných zemích či společnostech, nyní o změně uvažuje nebo tuto změnu již usku-

tečnilo pouze 21 % zaměstnanců. Zároveň také 87,5 % respondentů odpovědělo, 

že jsou ve společnosti celkově spokojeni. 67,5 % respondentů také využívá možnost 

trávení volného času s kolegy a pouze 7,5 % respondentů si myslí, že společnost dělá 

rozdíly v jednání se zaměstnanci ze zahraničí a z České republiky. Na základě těchto 

informací se dá úspěšnost výběrového řízení, procesu nástupu a následné adaptace 

hodnotit velice kladně. 
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5.2 HODNOCENÍ PROCESU VÝBĚRU 

Z dotazníků a následných rozhovorů vyplynulo, že celý proces výběru byl pře-

hledný a obecně je hodnocen velice kladně. Malými nedostatky, na kterých by bylo 

možné zapracovat, bylo technické zajištění pohovorů ve formě videohovorů. Připoje-

ní bylo často velmi nestabilní a v některých případech bylo potřeba pohovor i několi-

krát opakovat. 

Ačkoliv téměř 90 % respondentů odpovědělo, že komunikace během procesu 

výběru byla jasná a vždy věděli, na koho se s jakým dotazem mají obrátit, tak 50 % 

respondentů bylo v komunikaci se třemi a více kontaktními osobami. V případě větší-

ho počtu kontaktních osob může docházet k nepřesnostem v informování uchazeče 

či k časové prodlevě mezi jednotlivými kroky v procesu. 

5.3 HODNOCENÍ PROCESU NÁSTUPU 

Jelikož je proces nástupu komplikovanější než proces výběru a vyžaduje také  

velké množství administrativy, je zřejmé, že v této oblasti je více bodů, které mohou 

komplikovat celý postup procesu nástupu. 

Hlavní překážkou pro většinu respondentů, kteří se relokovali ze zemí mimo EU, 

byla časová prodleva mezi jednotlivými kroky. Při žádosti o zaměstnaneckou kartu 

trvá proces často déle než 6 měsíců. V takovém případě nemá budoucí zaměstnanec 

jistotu, jaký bude přesný termín nástupu, jelikož stanovení tohoto data nezávisí ani 

na zaměstnanci, ani na zaměstnavateli, ale na úřadech. Je tedy komplikovanější na-

plánovat přesun do jiné země, dát výpověď ze stávajícího zaměstnání a připravit 

všechny náležitosti před cestou, pokud není pevně stanovené datum nástupu. 

Respondenti velice kladně hodnotili pomoc s překladem a přípravou potřeb-

ných dokumentů, které náleží k žádosti o zaměstnaneckou kartu. Tuto formu pomoci 

považuje většina respondentů za nezbytnou a velice ji oceňují. 

Je zde však ještě jeden bod, který je hodnocen lépe než příprava dokumentů, 

a to podpora mobility a příspěvek na ubytování. Během prvního měsíce působení 

ve společnosti mají zaměstnanci plně hrazené ubytování. Většina zaměstnanců 

by však ocenila pomoc i v následujících měsících. Pro 20 % respondentů nebyla výše 

příspěvku na ubytování dostatečná a 30 % respondentů by ocenilo pomoc 

s hledáním stálého ubytování. Systém realitních kanceláří a podmínek, za jakých 

je možné si pronajmou byt, je podle jejich názoru velice nepřehledný, komplikovaný 

a kvůli nevědomosti by se zaměstnanci mohli dostat do velkých finančních potíží. 

Respondenti také zmínili, že neměli dostatek informací o zdravotním pojištění, 

sociálním systému a případných podmínkách, za kterých by se mohla relokovat i je-

jich rodina. Dále by ocenili příspěvek na dopravu nebo jiný způsob kompenzace ná-

kladů spojených s každodenním dojížděním. 

  



35 

 

5.4 HODNOCENÍ ADAPTACE 

Adaptace velice úzce souvisí s procesem nástupu nových zaměstnanců. Ačkoliv 

se jedná o samostatnou oblast, které by bylo možné věnovat celou práci, rozhodla 

jsem se několika větami shrnout, jakým způsobem může proces výběru a nástupu 

ovlivnit také adaptaci zaměstnanců. 

Nespokojenost zaměstnanců a komplikace v několika prvních týdnech 

v zaměstnání způsobuje především nedostatečná informovanost o fungování spo-

lečnosti a nedostatečný přehled o zvyklostech a pravidlech v pracovně právním vzta-

hu. Zaměstnanci, kteří se relokují z cizí země, nemají základní přehled a povědomí 

o pracovním právu. Téměř 14 % respondentů uvedlo, že postrádali informace, díky 

kterým by se cítili pohodlně v novém zaměstnání a vítáni v nové zemi. 

S tématy, jako jsou daně, výplatní termíny, dovolená, zdravotní a sociální pojiš-

tění, by měl být každý zaměstnanec seznámen již v průběhu procesu výběru či ná-

stupu, aby mohl zhodnotit a naplánovat další případná rozhodnutí, která s nimi sou-

visí. Tyto informace často potřebují již v průběhu procesu nástupu a jejich nedostatek 

může negativně ovlivnit samotnou adaptaci. 

Pozitivním faktorem pro hodnocení adaptace je rovnost zacházení se zaměst-

nanci z České republiky i z jiných zemí. 92,5 % respondentů uvedlo, že se necítí být 

diskriminováni ze strany zaměstnavatele. 
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6 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

Na základě analýzy všech dotazníků a následných rozhovorů vzniklo několik ná-

vrhů, jak proces získávání, výběru a nástupu zaměstnanců ze zahraničí usnadnit 

a přizpůsobit ke spokojenosti budoucích zaměstnanců. 

1) Prvním návrhem je změna způsobu pohovorů ve formě videohovorů. Výběr 

nástroje by měl splňovat následující body: 

- stabilní připojení, 

- uživatelsky přívětivé ovládání, 

- kompatibilita s různými operačními systémy a zařízeními. 

V případě, že problém s připojením není chybou zvoleného nástroje, navrhuji 

důkladnou kontrolu internetového připojení, aby se zamezilo opakovaným 

pokusům o videohovory. 

2) Druhým návrhem je snížení počtu lidí, se kterými je kandidát, potažmo bu-

doucí zaměstnanec, v kontaktu. Snížením počtu kontaktních osob na mi-

nimum je možné docílit urychlení předání informací a také je snazší vést evi-

denci, které informace byly již předány a které nikoliv. Eliminovaly 

by se v takovém případě situace, kdy uchazeč nebo budoucí zaměstnanec po-

strádá zásadní informace, které mohou ovlivnit jeho spokojenost. 

3) Dalším návrhem pro zlepšení celého procesu a větší spokojenost zaměstnan-

ců je posílení relokačního balíčku a pomoc s hledáním vhodného dlouhodo-

bého ubytování ve formě konzultace ohledně konkrétních nabídek pronájmu 

a např. doprovodu na prohlídku bytu či domu. Další možností by mohla být 

výstavba obytných domů, kde by bylo zaměstnancům poskytováno ubytování 

za podmínek srovnatelných s nabídkami na trhu. Výhodou oproti pronájmu 

zprostředkovanému realitní kanceláří nebo fyzickou osobou by byla jedno-

dušší komunikace, krátká dojezdová vzdálenost do práce a možnost častější-

ho kontaktu s ostatními kolegy i ve volném čase. 

4) Jako poslední, ne však nejméně důležitý, je návrh na vytvoření základního 

přehledu o podmínkách vycházejících z pracovního práva. Zaměstnanec 

by ještě před nástupem věděl, co může očekávat a na co si dát pozor. Zákony 

upravující pracovně právní vztahy se v jednotlivých zemích zásadně liší a pře-

hled o nejdůležitějších bodech by zaměstnancům pomohl orientovat 

se v právech a povinnostech, které vyplývají z pracovně právního vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabývala procesem získávání a výběru zaměstnan-

ců ze zahraničí, jelikož se v posledních letech čím dál více otevírá také mezinárodní 

trh práce a mobilita lidských zdrojů je stále dynamičtější. 

V teoretické části jsem čerpala poznatky z  dostupné literatury o známých me-

todách a postupech při získávání a výběru zaměstnanců a věnovala jsem se také 

právním aspektům zaměstnávání cizinců. V praktické části jsem se zaměřila na aktu-

ální situaci ve společnosti Valeo, která je leaderem v technologické revoluci v oblasti 

automotive. 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat proces získávání a výběru zaměst-

nanců ve společnosti Valeo a následné navržení opatření, která by tento proces zlep-

šila. 

Informace, na základě kterých jsem navrhla kroky ke zlepšení, jsem získala 

z dotazníků a rozhovorů se stávajícími i bývalými zaměstnanci společnosti Valeo, kte-

ří se do Prahy relokovali za pracovní příležitostí. Otázky byly zaměřeny na přehled-

nost a plynulost procesu, spokojenost s množstvím informací, které byly budoucím 

zaměstnancům poskytnuty, a na délku procesu. 

Získání zaměstnanecké karty pro zaměstnance, kteří jsou původem ze zemí 

mimo EU, je administrativně i časově velice náročné, proto společnost Valeo tuto 

službu outsourcuje od společnosti PricewaterhouseCoopers. Některé otázky byly te-

dy zaměřeny také na spolupráci s touto společností. 

Výsledkem výzkumu byla celková nespokojenost s délkou procesu u zaměst-

nanců, kteří se relokují ze zemí mimo EU, a absence pomoci při hledání stálého uby-

tování. 

Navrhla jsem čtyři kroky, které by celý proces mohly zlepšit. Jsou jimi: 

- zlepšení technického zázemí během pohovorů, 
- snížení počtu kontaktních osob, 
- pomoc při zajištění stálého bydlení, 
- poskytnutí přehledu o náležitostech pracovně právního vztahu. 

 

Informace o procesu získávání a výběru zaměstnanců jsme získala od členů per-

sonálního oddělení ve společnosti Valeo z interních směrnic a nastavených pravidel. 

Výsledky výzkumu jsem předala Site HR Manažerce Lence Onuškové jako návrh 

na zlepšení procesu. 

Všechna nasbíraná data z dotazníků i rozhovorů zůstanou anonymní a za-

městnanci, kteří se do výzkumu zapojili, nebudou dále kontaktováni pro případné vy-

světlení svých odpovědí ani vystaveni případným postihům, které by z odpovědí 

mohly plynout.  
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