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1. Představení projektu
Cílem projektu Mol@m je podpora studijní i pracovní mobility v Evropské unii, jelikož ta je často
vnímána jako klíčový faktor při řešení problémů na trzích práce. Jednou z hlavních překážek
pracovní migrace však stále zůstává nedostatečná informovanost uchazečů o zaměstnání o trzích
práce v zahraničí, na což projekt reaguje.

Mol@m se zaměřuje především na profesní poradce na úřadech práce, v institucích odborného
vzdělání a centrech mládeže a další odborníky v oblasti osobního poradenství, kteří tvoří primární
cílovou skupinu projektu. Těmto profesionálům bude poskytnut online interaktivní nástroj, který
jim usnadní přístup k informacím o zahraničních trzích práce, místních zákonech, pravidlech, ale i
pracovních kulturách, čímž napomůže k rozšíření jejich znalostí o trzích práce zemí EU. Na základě
takto dostupných komplexních informací pak budou poradci schopni svým klientům, především
osobám s nízkou kvalifikací, nabídnout adekvátní informace a povzbudit je k vycestování za prací do
zahraničí. Právě osoby, které potenciálně zvažují možnost práce v zahraničí a obecně klienti
profesních poradců jsou sekundární cílovou skupinou projektu a konečnými příjemci podpory.
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2. Výzkum
Výběr informací, které by měly být v rámci vyvíjeného nástroje poskytnuty, bude proveden na
základě průzkumu místních trhů práce ve všech partnerských zemí a analýze potřeb jednotlivých
cílových skupin (profesní poradci, migranti). Všichni partneři dodržovali během průzkumu
společnou, velmi detailní metodologii sběru dat a provádění analýzy, čímž je zaručena jednotná
kvalita průzkumu napříč partnerskými zeměmi.

Pro zajištění komplexního pohledu na téma migrace byl při sběru dat zkombinován kvalitativní i
kvantitativní přístup. V každé zemi byl nejprve proveden tzv. Desk Research (analýza sekundárních
dat), který přináší komplexní informace o historii migrace, aktuálním stavu migrační situace, včetně
migrační politiky dané země, dostupných služeb a centrech podpory.

Data kvantitativní povahy byla zajištěna prostřednictvím dotazníkových šetření vedených s experty
na trh práce, především pak se zaměstnanci úřadů práce, zástupci EURES, a dalšími odborníky, kteří
se věnují nezaměstnaným a potenciálním pracovním migrantům. Kromě toho byly vedeny také
rozhovory a interview s experty, kteří nabízí odbornou pomoc imigrantům a pomáhají jim začlenit
se do místní společnosti a na trh práce. Tito experti analyzovali jednak potřeby migrantů, i znalostní
mezery, které vnímají sami u sebe. Poslední skupinou respondentů byli samotní migranti, u nichž
byly prostřednictvím osobních rozhovorů zjišťovány zkušenosti s migrací, analyzovány překážky a
problémy, které se u nich vyskytly. Data získaná těmito rozhovory mají kvalitativní povahu. Stručný
souhrn výsledků těchto analýz, spolu s komplexní zprávou Desk Research za ČR je uveden v tomto
dokumentu.
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3. Analýza sekundárních dat Česká republika
3.1. Historie migrace
Česká republika patřila od poloviny 19. století do 90. let 20. století k vystěhovaleckým zemím,
přičemž v období do 1. světové války se z českých zemí vystěhovalo asi 1,2 mil. osob. Cílovými
zeměmi byly Dolní Rakousy, USA, Německo, Uhry, Rusko a Balkán1.

Okolnosti, které proces migrace ovlivňovaly ve 20. století, byly zejména druhá světová válka a její
následky v oblasti celkového politicko-ekonomického vývoje, zejména pak vztahy se státy
socialistického společenství a existence železné opony. Pracovní migrace cizinců do tehdejšího
Československa byla upravena na základě mezivládních dohod a obchodních smluv. Mezivládní
dohody byly uzavírány se zeměmi patřící mi do oblasti vlivu tehdejšího SSSR a speciální obchodní
smlouvy zmiňující migraci mělo Československo uzavřeno pouze s Polskem a bývalou Jugoslávií. Na
základě těchto smluv na český trh práce přicházelo nejvíce migrantů polské národnosti, kteří
směřovali zejména do severočeského kraje za prací v textilním a sklářském průmyslu a dále na
severní Moravu do hutního a hornického průmyslu. Zvrat v celém tomto procesu přinesly
celospolečenské změny, kterými Československo prošlo na přelomu 80. a 90. let. Přelomovým byl
pak rok 1989, kdy došlo k pádu komunistického režimu a s tím i železné opony. Do té doby byla
pracovní, ale i běžná migrace možná pouze v zemích RVHP2.

Nicméně i po nastolení demokratického režimu existovalo pro zájemce o práci v zahraničí stále
mnoho překážek v podobě ochranné imigrační politiky cílových zemí. K výraznému usnadnění došlo
po roce 2004, kdy se Česká republika stala členem EU a dále pak v roce 2007, po vstupu do
Schengenského prostoru. Se vstupem do EU souvisí i další aspekt: kromě skokového nárůstu
emigrace se ČR stala také cílovou zemí mnoha migrantů, kteří nyní přicházejí s úmyslem se zde
trvale usadit.

1

ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, Eva. Migrace a etnická identita cizinců v České republice [online]. 2010. 180 s. Dizertační

práce. Masarykova univerzita. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/23431/ff_d_a2/>
2

BOUŠKOVÁ, Petra. Pracovní migrace cizinců v České republice v 70. až 90. letech [online]. 2008 [cit. 2011-02-02].

Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/azyl/integrace2/nks01/prispevek4.pdf>.
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Počet cizinců působících na trhu práce v České republice se v období od jejího vzniku postupně
zvyšoval až do roku 2008, kdy kulminoval. Za období 1995 - 2008 vzrostla celková zaměstnanost
cizinců o 212 854, přičemž podíl cizinců na pracovní síle se zvýšil ze 1,7 % v roce 1994 na 6,4 % na
konci roku 20083.

3.2. Status quo
Oficiální evidence emigrace je ve srovnání s imigrací v mnoha ohledech komplikovanější. Počty
evidovaných vyjíždějících občanů a počty přihlášených osob v cizí zemi se mnohdy diametrálně liší.
Tradičně oblíbenými zeměmi mezi pracovními emigranty České republiky jsou Německo, Velká
Británie a Irsko, ale také Rakousko se díky blízké poloze řadí mezi oblíbené cílové země. Pro sezónní
práce pak dominují jižní země, jako Španělsko, Itálie a Řecko. Motivací pro osoby cestující za prací
do zahraničí je většinou vidina vyšších zisků, či neschopnost získat práci doma.
Podle výsledků dotazníkového šetření, bývá u většiny emigrantů problém neznalost jazyka, celkově
nízká vzdělanost a nedostatečné kompetence. Mnoho z nich navíc nemá konkrétní představu o
hledané práci, ať už se jedná o vizi konkrétního oboru, pozice nebo vyžadovaných kompetencí.

Na rozdíl od emigračních toků jsou data týkající se pracovních imigrantů daleko lépe získatelná díky
nutnosti evidence občanů cizí státní příslušnosti na úřadech práce. Co se týče celkového počtu
cizinců registrovaných na ÚP, na konci roku 2009 bylo v celé republice evidováno celkem 230 709
cizinců. Z toho 139 315 pocházelo ze zemí EU/EHP/ESVO. Absolutně nejvíce cizinců přišlo již
tradičně

ze

Slovenska

(98 192),

druhou

nejčetnější

skupinou

byli

občané

Polska

(20 278). Již méně početné, nicméně stále významné skupiny pracovních migrantů pocházely
z Bulharska (4 578) a Rumunska (3 780). Jelikož se většinou jedná o země střední nebo jihovýchodní
Evropy, motivací pracovní migrace bývá snazší možnost sehnání pracovního místa, ale také lepší
finanční ohodnocení, stejně tak i lepší životní podmínky 4.

3

HORÁKOVÁ, Milada . Vývoj pracovních migrací v České republice v období hospodářské recese. [s.l.] : VÚPSV, v.v.i, 2010.

131 s. Dostupné z WWW: <http://www.cizinci.cz/files/clanky/711/Vyvoj_pracovnich_migrac.pdf>.
4

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009 [online]. Praha, 2010 [cit.

2011-01-23]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky470144.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D>
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Výše zmíněná data o počtech migrantů poukazují jednak na určitou tradici a přetrvávající spolupráci
z dřívějších let (Slovensko, Polsko, Bulharsko), dále na zájem o pracovní místa vyžadující nižší
kvalifikaci – v tomto případě se jedná především o migranty ze zemí mimo EU - Ukrajina, Moldávie,
Mongolsko a Vietnam, ale i ze zemí EU – např. ze Slovenska, Polska a Rumunska. V neposlední řadě
se projevuje i otevření trhu práce pro ostatní státy, kdy s pracovními silami přichází do ČR i kapitál
(Německo, Spojené království, Francie atd.) 5.

Následující graf zachycuje 10 zemí s nejvyšším počtem pracovních imigrantů evidovaných na
úřadech práce v roce 2009 podle oblastí národního hospodářství, ve kterých pracují – klasifikace CZNACE. Tato klasifikace byla vypracována v návaznosti na mezinárodní klasifikaci ekonomických
činností v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006. Jak je z obrázku
patrné, nejvíce cizinců v česku pracuje ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví, což
poukazuje právě především na pracovní místa nevyžadující vysokou kvalifikaci.

5

SOUČKOVÁ, Zdeňka. Mezinárodní pracovní migrace v ČR po vstupu do EU [online]. Brno, 2010. 65 s. Bakalářská práce.

Masarykova univerzita. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/171775/esf_b/BP_Souckova.doc>
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Obrázek 1 Země s nejčetnějším výskytem pracovních imigrantů evidovaných na Úřadech práce
České republiky v roce 2009 a podíl zaměstnanosti v oborech dle klasifikace CZ-NACE6.
Ukazatelé analyzující český trh práce v posledních letech odrážejí nepříznivou situaci vyvolanou
celosvětovou hospodářskou a finanční krizí. Míra nezaměstnanosti, která od 2004 soustavně
klesala, roku 2009 opět vzrostla a její růst pokračoval i v průběhu celého roku 2010. Současná míra
nezaměstnanosti evidovaná ke dni 1. ledna 2011 byla 9,7% (podíl nezaměstnaných na pracovní síle).
Vývoj míry nezaměstnanosti v posledních letech ukazuje následující graf.

6

Český statistický úřad [online]. 2010 [cit. 2011-01-12]. Zaměstnanost - datové údaje. Dostupné z WWW:

<http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/973ba1931bf7dedbc1256c6b00305e13/a8dd69e15c3e97e9c12576e40054b327/$FIL
E/c05g06.xls>
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Obrázek 2 Vývoj míry nezaměstnanosti v období 2000 – 2009 v ČR7.
V době klesající míry nezaměstnanosti postupně rostl počet cizinců zaměstnaných na území České
republiky a jejich počet se tak za čtyři roky (2004 – 2008) zvýšil dvojnásobně, přičemž kategorie
cizinců se v ČR podílela na celkovém přírůstku počtu pracujících více než 40 procenty. Na druhou
stranu, negativní vývoj zaměstnanosti v roce 2009 se v kategorii cizinců projevil významněji, než ve
skupině českých státních příslušníků. Počet pracujících cizinců se meziročně snížil o téměř 12 tis. (o
2,7 %) a na celkovém poklesu počtu pracujících se podílel více než pětinou. Tento úbytek se projevil
výhradně v kategorii zaměstnanců, naopak přírůstek počtu cizinců s živnostenským oprávněním
alespoň částečně kompenzoval velké snížení počtu cizinců registrovaných na úřadech práce 8.

3.3. Hlavní politické cíle a strategie v oblasti imigrace/emigrace
Prioritou státu v oblasti migrace je přijímat účinná opatření, která budou podporovat řízenou legální
migraci a zároveň minimalizovat nelegální migraci. S tímto cílem také souvisí snaha zajistit účinnou
ochranu státních hranic v rámci schengenského prostoru.

7

Český statistický úřad [online]. 2010 [cit. 2011-05-23]. Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS -

časové řady. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_cr>.
8

Český statistický úřad [online]. 2010 [cit. 2011-02-02]. Cizinci v ČR 2010. Dostupné z WWW:

<http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1414-10>.
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V průběhu 90. let se Česká republika přerodila ze země emigrační na cílovou zemi mnoha
pracovních migrantů a je tedy pod tlakem nárůstu legální a ilegální imigrace. Veřejné mínění je v ČR
relativně nepříznivě nakloněné myšlence zvyšování počtu cizinců na českém území.

Na druhé straně je vláda České republiky pod silným demografickým tlakem – z důvodu deficitu
osob v produktivním věku na českém trhu pracovních sil, který v posledních letech nastává v
důsledku stárnutí populace, přijala koncepci aktivní migrační politiky. Proimigrační politika se
zaměřuje především na přilákání kvalifikované a vzdělané pracovní síly. Za tímto účelem byl v letech
2003 - 2010 realizován projekt „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Jeho silnou
stránkou byla pravidelná evaluace, která měla vést k odstraňování problémových aspektů
zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Z poslední evaluace například vyplynulo, že
pravidla regulující zaměstnávání cizinců v ČR jsou značnou překážkou, proto se Ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV) vyslovilo pro kroky vedoucí k usnadnění procesu hledání a výkonu
zaměstnání pro zahraniční zájemce. V současné době je projekt již ukončen, ale cizinci mohou
využívat nové podpůrné nástroje – kromě povolení k zaměstnání mohou požádat o vydání modré
nebo zelené karty, které jsou nyní hlavními proimigračními nástroji ČR (viz níže v sekci právní
podložení). Všechny tyto dokumenty jsou vydávány na konkrétní pracovní místo u konkrétního
zaměstnavatele, přičemž modrá a zelená karta jsou současně povolením k zaměstnání i povolením k
pobytu.

Zelená karta usnadňuje přístup na český trh práce cizincům s kvalifikací, po které je v České
republice poptávka. Podle úrovně kvalifikace jsou vydávány tři typy karet:
typ A: kvalifikovaní pracovníci s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál
typ B: pracovníci obsazovaní na pozici s požadavkem na minimální kvalifikaci „vyučen“
typ C: pro ostatní pracovníky
Zelená karta je určena pro cizince z vybraných zemí, které nejsou členy Evropské unie. Konkrétně
jde o následující země: Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko,
Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie,
Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina.

Platnost zelené karty je 2-3 roky, přičemž u zelené karty typu A a B je možné její platnost za určitých
okolností prodlužovat vždy až o 3 roky.
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Naproti tomu Modrá karta je určena pro cizince s vyšší kvalifikací, po které je v České republice
poptávka, přičemž je vyžadováno minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání, kde studium trvalo alespoň 3 roky. Modrá karta je určena pro cizince, ze zemí, které
nejsou členy Evropské unie a na které se nevztahuje některá z výjimek uvedených v Zákoně
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Platnost modré karty je na dobu výkonu zaměstnání stanovenou
v pracovní smlouvě plus 3 měsíce, nejdéle však na 2 roky 9.

3.4. Právní základy
Migrační politika České republiky se řídí následujícími zákony: Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců (k 1. 1. 2011 nabyla platnosti novela tohoto zákona) a Zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti.

Cizinec
Podle Zákona o zaměstnanosti, se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem
České republiky, občanem států EU/EHP a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem, stejně tak i
osoba bez státní příslušnosti.
Osoby jiné, než české národnosti, které mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání
stejné právní postavení jako občané České republiky. Při hledání zaměstnání tedy nejsou
omezováni, až na určitá povolání, u kterých je platnými právními předpisy pro výkon práce
vyžadováno české státní občanství. Stejná práva mají i cizinci požívající dočasné ochrany podle
zvláštního zákona.

Občané členských států Evropské unie, stejně jako občané Švýcarska a zemí EHP a jejich rodinní
příslušníci mají stejné právní postavení jako občané České republiky. Tito občané nepotřebují pro
účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání.

Pro podporu zaměstnatelnosti občanů, kteří jsou podle výše zmíněných vymezení vedeni jako
cizinci, jsou určeny nástroje proimigrační politiky popsané výše. Jde o pracovní povolení, modrou a
zelenou kartu.

9

Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2009 [cit. 2011-01-28]. Zahraniční zaměstnanost. Dostupné z
WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam>
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Při zaměstnávání cizinců tuzemským zaměstnavatelem se pracovněprávní vztahy řídí především
zákoníkem práce a souvisejícími předpisy, obdobně jak je tomu i u zaměstnanců z řad občanů ČR.
Podmínky zaměstnávání jsou stanoveny dále Zákonem o zaměstnanosti, podle kterého musí mít
cizinci zaměstnáni na území ČR individuální povolení k zaměstnání, pokud je toto povolení
vyžadováno, a povolení k pobytu. Také zaměstnavatel musí disponovat platným povolením získávat
zaměstnance ze zahraničí.

Na cizince, který je zaměstnán u zaměstnavatele se sídlem v ČR, se vztahují české pracovně-právní
předpisy, zejména Zákoník práce, mzdové předpisy, předpisy o všeobecném zdravotním pojištění a
předpisy o sociálním zabezpečení.

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je vymezena výše minimální mzdy. V ČR zůstává stejná od
1. 1. 2007 a činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu (při týdenní pracovní době 40 hodin).

3.5. Dostupnost podpůrných systémů
V České republice existují nástroje (především on-line), prostřednictvím kterých mohou cizinci
nalézt práci v ČR (dle různých parametrů). Problémem však je, že tyto nástroje jsou většinou
dostupné pouze v českém a anglickém jazyce.
Na druhou stranu, díky projektům financovaných z různých zdrojů, byla vytvořena spousta
užitečných brožur, letáků a příruček v jazycích těch národností, které do ČR míří za prací nejčastěji.
Jako hlavní kontaktní a informační bod pro cizince slouží především úřady EURES, kde mohou najít
příslušnou podporu, včetně informací o volných pracovních místech. Dalším důležitým místem jsou
Centra na podporu integrace cizinců, která jsou k nalezení ve většině krajských měst ČR. Tato centra
nabízejí cizincům kurzy českého jazyka a kromě toho i informace potřebné pro lepší orientaci a
začlenění se do české společnosti. Mimo jiné se zde mohou cizinci také setkat s dalšími lidmi stejné
národnosti, což jim může zpříjemnit zdejší pobyt a mohou se zde cítit příjemněji 10.

10

Správa uprchlických zařízení [online]. 2009 - 2010 [cit. 2011-01-20]. Centra na podporu integrace cizinců.
Dostupné z WWW:
<http://www.integracnicentra.cz/PoskytovaneSluzby/PoradenskaAInformacniCinnost.aspx>
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Roku 2009 vydalo Ministerstvo vnitra publikaci s názvem „Informační publikace pro cizince“, která
je dostupná v českém nebo anglickém jazyce a cizinci zde mohou najít mnoho informací potřebných
k hledání zaměstnání a k výkonu práce samotné. Tato publikace je k nalezení na následujícím
odkaze: http://www.cizinci.cz/files/clanky/596/informacni_publikace_cestina.pdf

Ale publikační činnost se nezaměřuje pouze na cizince. Existuje také mnoho příruček určených pro
české zaměstnavatele, které byly vydány místními autoritami, a které radí, jak efektivně
komunikovat s cizinci, aby se zabránilo různým nedorozuměním.

3.6. Problém osob s nízkým vzděláním
Podle Eurostatu jsou jako osoby s nižším vzděláním definováni lidé, kteří podle ISCED (Mezinárodní
standardizovaná klasifikace vzdělání) dosáhli 2. nebo nižšího stupně vzdělání. Stupně ISCED 0-2
zahrnují vzdělání: předškolní, základní a nižní střední. Následující graf ukazuje procentuální podíl
osob s nízkým dosaženým vzděláním ve věku 25 – 54 let na celkové populaci daného věku.

Obrázek 3 Podíl osob s nízkým dosaženým vzděláním ve věku 25 – 64 let. Srovnání situace
ČR a EU 2711.

11

Český statistický úřad [online]. 2010, [cit. 2011-02-11]. Obecná databáze Eurostatu (Česká verze). Dostupné z
WWW: <http://apl.czso.cz/ode/tab/tsdsc430.htm#aV>
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Problémem pracovní migrace osob s nižším vzděláním je jejich obecně špatná uplatnitelnost na trhu
práce. Tyto osoby jsou hůře zaměstnatelné již v rámci své domácí země a při odchodu do zahraničí
musí navíc čelit jazykovým bariérám a neznalosti daného prostředí. Dalším problémem je
nedostatečná prokazatelnost dosažených kompetencí. Jelikož tito uchazeči o práci nemají žádný
certifikát o dosaženém vzdělání, je obtížné prokázat zaměstnavatelům jejich schopnosti. Osoby
s nižším vzděláním pak v České republice pracují především na pozicích nevyžadující žádnou
kvalifikaci, o které místní obyvatelé nemají zájem.
Velkým rizikem spojeným s pracovní migrací osob s nízkým stupněm vzdělání je výskyt nelegální
migrace a nelegálního zaměstnávání. Vzhledem k povaze vykonávané práce se často i mzdy
pohybují v nízkých částkách a tito migranti pak většinou žijí ve špatných podmínkách. S tím mohou
být dále spojeny socio-patologické jevy, jako krádeže, nelegální obchod a další nelegální činnosti.
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4. Výsledky průzkumu
4.1. Stanovisko expertů
Experti, profesní poradci a další odborníci působící na trhu práce jsou primární cílovou skupinou
projektu Mol@m. Vzhledem k tomu, že oni budou hlavními uživateli nového interaktivního online
nástroje, bylo klíčové identifikovat jejich znalostní potřeby. Zejména jsme chtěli zjistit, s jakými
problémy se u svých klientů setkávají, jaké služby již používají a mezery, které v rámci dostupných
služeb vidí. V neposlední řadě bylo cílem zjistit konkrétní doporučení směrem k projektu Mol@m,
aby nově vznikající nástroj pouze nekopíroval již dostupné služby, ale naopak přišel s inovativním a
využitelným obsahem.

Výzkum byl zaměřen na dvě skupiny expertů, za použití různých metodologických přístupů (viz
výše).

Identifikace dotazovaných
První skupinou byli experti pracující s potenciálními zájemci o pracovní migraci. Těchto expertů bylo
dotazováno celkem 68 (Německo 9; Česká republika 12; Itálie 8; Portugalsko 18; Španělsko 10;
Velká Británie 11). Co se týče poradců pro imigranty, zde bylo uskutečněno celkem 14 rozhovorů.
Kvalifikovanost expertů byla poměrně vysoká - 55 z 68 dotazovaných má univerzitní vzdělání, 4
dokonce doktorát. Pouze necelých 10 % získalo jen certifikát odborné přípravy. Většina
dotazovaných byla tvořena odborníky s dlouholetými zkušenostmi – průměrná délka praxe je u
obou skupin 8 – 9 let.

Konkrétní náplní práce respondentů bylo většinou zprostředkování zaměstnání uchazečům a
zájemcům o zaměstnání, poradenství pro specifické skupiny na trhu práce (dlouhodobě
nezaměstnaní, migranti, další znevýhodněné skupiny), zprostředkovatelé práce/stáží v zahraničí.
Poradci pro imigranty obvykle poskytují obecné rady nově příchozím občanům cizích zemí a dále
nabízejí podporu potřebnou pro jejich zapojení na trh práce a do společnosti.

17

Identifikace klientů
Klienti obou skupin dotazovaných jsou zejména mladí lidé ve věku 25 – 40 let (70 %), ve věku 18 –
25 let se pohybuje 25 % klientů. Zastoupení pohlaví se zdá být vyrovnané, v rámci provedeného
výzkumu tedy nelze mluvit o výrazně mužské nebo ženské pracovní migraci.
Nejpočetnějšími národními skupinami klientů jsou občané východní Evropy, obzvláště nově
příchozích zemí, jako jsou Bulharsko a Rumunsko. Velká skupina klientů pochází také ze zemí mimo
EU (z afrických zemí, Asie, Ruska), tito cizinci však nebyli do výzkumu zahrnuti vzhledem k orientaci
projektu na země EU.

Co se vzdělání týče, jednotlivé skupiny expertů se setkávají s různými klienty. Kariérní poradci a
zaměstnanci úřadů práce se běžně setkávají se všemi úrovněmi vzdělání, včetně osob bez
jakéhokoliv osvědčení o dosaženém stupni vzdělání. V ČR jsou, podle dotazovaných, nejohroženější
skupinou absolventi středních odborných škol a lidé se základním vzděláním. Co se týče imigrantů,
ti většinou disponují nižším stupněm kvalifikace, čemuž odpovídá i jejich uplatnění na trhu práce.
V České republice jsou tito lidé zaměstnáni především ve stavebnictví nebo těžebním průmyslu.
V jiných zemích, především v oblíbených cílových destinacích, čelí imigranti jinému problému.
Kvalifikovaní uchazeči o práci často nemohou zaměstnání ve svém oboru sehnat a jsou následně
nuceni přijmout práci pod svou kvalifikační úrovní.

Významnými znalostními bariérami bránícími k úspěšnému získání zaměstnání je neznalost místního
nebo světového jazyka a také nedostatečné kompetence při práci s informačními a komunikačními
technologiemi (ICT).
Motivací migrantů bývá ve většině případů zlepšení finanční situace a naděje, že si v cizí zemi
najdou alespoň nějaké, respektive lepší zaměstnání, než nabízí domácí trh práce. Z tohoto faktu
také vyplývají oblíbené cílové země, kterými jsou především vyspělé západoevropské státy, jako
Velká Británie, Francie, Německo a pro sezónní práce také jižní země, např. Španělsko.
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Hodnocení potřeb
Hodnocení potřeb jak poradců, tak migrantů samotných, je klíčovou součástí prováděného
výzkumu, jelikož poskytne relevantní informace potřebné pro úspěšnou realizaci projektu Mol@m
z hlediska identifikace mezer, které mohou být zaplněny výstupy projektu.
Na základě rozhovorů a dotazníkových šetření s experty byly na základě jejich zkušeností
identifikovány následující klíčové potřeby a požadavky migrantů:
jazyk (základní předpoklad pro získání zaměstnání a začlenění se do společnosti;
nedostatečná znalost jazyka navíc zvyšuje nebezpečí, že se dotyčný stane obětí podvodu
nebo nelegálního jednání)
znalost zákoníku práce, sociálního systému, cizineckého zákona a s tím spojená byrokracie
(pojištění, daňová povinnost, práva a povinnosti spojené se zaměstnáním, atd.)
informace o každodenních nákladech (bydlení, potraviny, doprava a další)
právní náležitosti v oblasti uzavírání pracovních smluv
kulturní zvyklosti, geografické a klimatické odlišnosti
informace o trhu práce (průměrná/minimální mzda, kde hledat zaměstnání, služby
nabízené místními úřady práce a dalšími podpůrnými institucemi, možnosti založení
samostatné výdělečné činnosti)
uznávání certifikátů o dosažené kvalifikaci/vzdělání

Dalším cenným zdrojem informací je sebehodnocení profesních poradců a identifikace znalostí,
které oni sami považují za potřebné, aby byli schopni nabídnout odpovídající podporu svým
klientům a povzbudit je k vycestování za prací. Hlavními a nejčastěji zmiňovanými tématy byly:
Finanční náležitosti
průměrné/minimální mzdy, ceny ubytování, potravin a dalších nezbytných položek
Sociální zajištění a zdravotní péče
podmínky, funkčnost, poplatky
jak lze ověřit, že zaměstnavatel platí veškeré povinné poplatky
Možnosti zaměstnání
jednak geografické oblasti prokazující vyšší potenciál zaměstnatelnosti, ale i hospodářské
sektory a odvětví, kde je snazší uchazeče o práci umístit
seznam pochybných/nedůvěryhodných zaměstnavatelů nabízejících práci cizincům
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Právní náležitosti
práva a povinnosti cizince vyplývající ze zákoníku práce a dalších relevantních nařízení a
zákonů
zaměstnanecké smlouvy
Jazyk a další vzdělání
dostupnost jazykových a rekvalifikačních kurzů, další možnosti celoživotního vzdělávání
v cílové destinaci pro migranty
jazykové kurzy pro poradce (aby byli schopni zorientovat se v cizojazyčných zdrojích
informací)
Síťová spolupráce
sdílení informací s kolegy a také s úspěšnými migranty

4.2. Pohled migrantů
Odborníci působící na trhu práce jsou primární cílovou skupinou projektu Mol@m a tím pádem i
hlavním objektem zájmu průzkumu. Koncovými příjemci podpory však budou samotní migranti,
respektive osoby zvažující možnost práce v zahraniční. Proto je podstatné přinést také pohled
zasvěcených osob, které již na vlastní kůži okusili útrapy, i výhody práce v zahraničí.
Každý projektový partner provedl dvě interview s pracovními migranty, kteří se usadili v jejich zemi.
Celkem tedy můžeme analyzovat výpovědi 12 osob, 6 žen a 6 mužů. Průměrná aktuální délka
pobytu migrantů v cizí zemi je 11 let. Nejčastějšími oblastmi zaměstnávání jsou pohostinství a
zdravotnictví. Dvěma respondentům se podařilo založit si vlastní podnik, další dva prohlásili, že mají
dokonce zkušenost s nelegální prací (zejména na začátku pobytu).

Většina dotazovaných je nyní spokojena a svého rozhodnutí vycestovat za prací nelituje, začátky
však byly pro mnohé z nich obtížné. Nejčastějšími překážkami, na které narazili, byly:
problémy se zaměstnáním: hledání práce, nízká mzda, dlouhá pracovní doba
problémy s dorozuměním se: jazyková bariéra
přemrštěná byrokracie a právní náležitosti: neochota a lhostejný přístup úředníků,
nedostatek informací o právech a povinnostech
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Imigranti v České republice jsou s místními životními podmínkami poměrně spokojeni, jediná výtka,
která se objevila, se týká kvality a ceny dostupných služeb. Podle migrantů je zde obecně málo
poskytovatelů vysoce kvalitních služeb a zároveň jsou služby poměrně drahé. Jednoduše řečeno,
existuje zde nepoměr mezi kvalitou a cenou služeb.

Co se týče dostupné a využívané podpory, respondenti se většinou informovali ve svém
bezprostředním okolí, především u osob, které již zkušenosti s migrací měly. Oficiální podpory
úřadů a institucí využilo jen málo dotazovaných. Zároveň si však stěžovali na nedostatek oficiálních
zdrojů informací, respektive nevěděli, kam se pro informace obrátit.

4.3. Doporučení
V rámci dotazníků a interview byl vymezen prostor také na doporučení směrem k projektu Mol@m.
Ty nejpodstatnější jsou následující:
Obrovský důraz by měl být kladen na osvětu. Je důležité, aby o možnostech práce
v zahraničí věděli již studenti, ale také nezaměstnaní a osoby s nízkou kvalifikací. Osvěta by
měla být prováděna i ve vztahu k informačním zdrojům o zahraničních trzích práce. Tyto
zdroje a nástroje již v současné době existují, ale povědomí veřejnosti o jejich využití je
malé. Informace by měly být šířeny především prostřednictvím médií, která jsou koncovým
uživatelům velmi blízká (např. prostřednictvím Facebooku, reklamy v televizi).
Zejména pro méně vzdělané osoby a pro osoby bez patřičných ICT kompetencí, je vhodné
připravit podrobný návod, kde se krok po kroku dozví, co je potřeba zařídit pro získání práce
v zahraničí.
Pro migranty, kteří se již nacházejí v cílové zemi, je důležité vědět, kde získají informace o
dostupných službách v místě jejich pobytu. Zejména, pokud jde o jazykové a jiné odborné
kurzy, služby nabízené místními úřady práce a dalšími institucemi zaměřenými na podporu
migrantů.
Velmi důležitým aspektem je aktuálnost informací. Vzhledem k tomu, že trh práce je
dynamická entita, kde neustále dochází ke změnám, ať už v závislosti na ekonomické situaci
nebo měnících se zákonech, je potřeba zveřejněné informace neustále aktualizovat, aby
odpovídaly skutečnosti.
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5. Služby dostupné v České republice
Tabulka níže uvádí hlavní zdroje informací a služby, které jsou v současné době využívány
pracovníky úřadu práce, a kde každý může získat informace o možnostech práce v zahraničí.

Název organizace
Integrovaný portál
Ministerstva práce a
sociálních věcí

Euroskop (integrovaný
informační systém Úřadu
vlády ČR)
Soukromé agentury práce
Ministerstvo práce a
sociálních věcí – lokální
úřady práce
Online link

Druh poskytované služby
Komplexní a služby v oblasti
zaměstnanosti, státní sociální
podpory, pomoci v hmotné nouzi.
Nabízí také užitečné odkazy na další
služby spojené se zaměstnaností.
oficiální zdroj informací o EU a
členství ČR v ní

Online odkaz
http://portal.mpsv.cz/

http://www.euroskop.cz/

Nabídka pracovních programů/stáží
v zahraničí
Zprostředkování zaměstnání, včetně
poradenských služeb

Tato publikace přinesla pouze stručný přehled všech dosažených výsledků získaných v rámci
výzkumu. Speciální pozornost zde byla kladena samozřejmě na situaci a výsledky v ČR. Komplexní
informace za celé partnerství, se všemi podstatnými detaily jsou uvedeny v souhrnné zprávě
s názvem RESEARCH REPORT. Tento dokument je dostupný pouze v anglickém jazyce a je možné jej
stáhnout na webových stánkách projektu http://www.spi.pt/molam/. Na těchto stánkách se
nachází také hlavní výstup projektu – online interaktivní nástroj.

Věříme, že vám tato publikace přinesla řadu nových poznatků a inspirovala vás k hlubšímu
prozkoumání problematiky.
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