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Zaměstnání občana Ukrajiny pod
dočasnou ochranou musí
zaměstnavatelé ohlásit
Podle informací od zaměstnavatelů, které podali Úřadu práce ČR, k nim
ke konci dubna nastoupilo celkem 35 943 občanů Ukrajiny s udělenou
dočasnou ochranou. Nejvíce jich v ČR momentálně pracuje v Plzeňském (5
885 osob), Středočeském (5 278 osob) a Jihomoravském kraji (3 875 osob).
Přestože Úřad práce ČR zaměstnavatele opakovaně informuje o tom, že pokud
zaměstnají občana Ukrajiny se speciálním pobytovým vízem, musí tento fakt
ohlásit, dochází v některých případech k tomu, se tak nestane.
Zaměstnavatelé tak porušují platnou legislativu.
Podle zákona o zaměstnanosti musí zaměstnavatelé, kteří přijmou do
pracovního poměru (včetně DPP, DPČ) občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou,
informovat o této skutečnosti Úřad práce ČR.
Tato povinnost zaměstnavatelů je upravena v § 87 zákona o zaměstnanosti
a vztahuje se na všechny zaměstnance ze zahraničí, bez ohledu na jejich státní
příslušnost (nezáleží na tom, zda jde o země EU nebo státy mimo EU), pobytový
status nebo povinnost získat některé z pracovních oprávnění.
„Přestože zaměstnanci Úřadu práce ČR na tento fakt v rámci celé ČR
opakovaně upozorňují, objevují se případy, kdy firmy svou povinnost neplní a
zbytečně se tak mohou dostat do potíží,“ uvádí generální ředitel ÚP ČR Viktor
Najmon.
„Neplnění této povinnosti mimo jiné zjišťují i zástupci Státního úřadu
inspekce práce během kontrol primárně zaměřených na pracovní podmínky
občanů Ukrajiny, držitelů dočasné ochrany. V této souvislosti je třeba
zdůraznit, že při porušení zákonem stanovených podmínek hrozí
zaměstnavateli ze strany Státního úřadu inspekce práce pokuta ve výši až 100
000 Kč,“ uzavírá generální inspektor Rudolf Hahn.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Richard Kolibač, tiskový mluvčí, Státní úřad inspekce práce

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí | +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz | www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr |

instagram.com/uradprace.cr|

YouTube

